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Budget och verksamhetsplan 2013

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Läsanvisningar

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den
7 december 2012 godkänt budget och verksamhetsplan
2013 för Sjuhärads kommunalförbund.
Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.

Budget och verksamhetsplan för 2013 är uppdelad i två
delar. Den första delen Budget och verksamhetsplan är
inriktad på information om den övergripande organisationen med de tillhörande mål och prioriteringar som
styr och leder verksamheten på Sjuhärads kommunalförbund. Inom etta avsnitt finns även budgeten för år
2013 för Kommunalförbundet, Medarbetarcentrum och
Navet Science Center presenterad.

Medlemsavgiften för år 2013 är höjd till 73 kr/invånare
vilket ger ett tillskott i kassan på ca 600 tkr. Av dessa
avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till särskilda insatser för
kommunerna. Resterande tillskott kommer att finansiera ökade lönekostnader samt ökad hyreskostnad i
de nya lokalerna. Medlemsavgiften för Varbergs och
Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag,
regionala tillvätmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen
för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra
intäkter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2013 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

I del två Beredningar och projekt ges en djupare information kring de tre beredningsområden och dess tillhörande projekt och kompetensområden. Däri presenteras
även mål, viktiga prioriterade aktiviteter under 2013.

Verksamhetsidé för
Sjuhärads kommunalförbund
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. Förbundet
är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen.
Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som
beslutats av kommunerna.
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Övergripande 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”

Generella uppgifter som vilar på Sjuhärads
kommunalförbunds ansvar

• 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
Prioriterade fokusområden

De områden/frågor som är aktuella för prioritering i
kommunalförbundet utgår ifrån de fem fokusområden
som återfinns i ”Vision Västra Götaland”. Vision Västra
Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunalförbunden, i dialog med ett stort antal aktörer.
De fem fokusområdena är:
• Ett livskraftigt och hållbart näringsliv
• Ledande i kompetens och kunskapsutveckling
• Infrastruktur och kommunikationer med hög standard
• En ledande kulturregion
• En god hälsa
Direktionen har under 2012 beslutat om nedan
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)
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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.
I området Simonsland i Borås ska ett centrum för innovations- och affärsmiljö utvecklas och etableras i bred
samverkan mellan högskolan, näringslivet, Borås Stad
och övriga inom innovationssystemet i regionen, (Sjuhärads kommunalförbund m fl). Ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och handel har som huvudsyfte
att stärka innovationsmiljön i sjuhäradsbygden till gagn
för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling.

Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I direktionen företräds medlemmarna,
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
• Beredningen för Social välfärd och hälsa
• Beredningen för Utbildning och kompetensutveckling
Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En av kommuncheferna skall medverka i varje
beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare
den ordinarie kommunala organisationen (se mer i avsnitt Beredningar, kompetensområden och projekt).
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets Science Center
utav Direktionen.
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Delägarskap

Kommentarer om budget 2013

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.

Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år
2013 är 18 961 tkr varav 8 000 tkr är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad budget.

Verksamhetens omfattning
Förbundet med kansli inkl egna projekt, Medarbetarcentrum och Navet beräknas år 2013 ha omkring 57
anställda, (ca 40 omräknat i årsarbetare). Kansliets beredningsorganisation förutom temporära projekt uppgår
till 11 årsarbetare inkl ekonom. Navet Science Center
samt Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas i olika
grad av medlemskommunerna.

Arbetsformer
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 som är ett samarbetsorgan för
länets samtliga 49 kommuner inom främst det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet.
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 se mer i avsnitt Beredningar,
kompetensområden och projekt.

Det ingående egna kapitalet beräknas öka något till år
2013 beroende på att vissa planerade aktiviteter, där
kostnaderna prognostiserats under år 2012, flyttas fram
till år 2013. Dessa aktiviteter är kommunalförbundets
flytt till Simonsland, byte av IT-miljö samt framtagande
av ny logotype. Sammanlagda kostnader beräknas
uppgå till ca 545 tkr.
Medlemsavgiften för år 2013 är höjd till 73 kr/invånare
vilket ger ett tillskott i kassan på ca 600 tkr. Av dessa
avsätts 1 kr/invånare (200 tkr) till särskilda insatser för
kommunerna. Resterande tillskott kommer att finansiera ökade lönekostnader samt ökad hyreskostnad i de nya
lokalerna. Medlemsavgiften för Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger oförändrad på 11 kr/invånare.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som
tidigare år på 17,5 mnkr varav medlemskommunerna
skjuter till 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står
för resterande belopp.
Navet kommer för finansiering av ombyggnation under
2013 att låna medel från kommunalförbundets egna
kapital. Lånet får uppgå till högst 2 000 tkr och en
särskild avbetalningsplan kommer att upprättas.
De aktiviteter som redovisas i berednings- och projektbilagan kräver ytterligare finansiering utöver budget för
basverksamhet. Denna finansiering kommer från Västra
Götalandsregionen, olika statliga verksamheter och
medlemskommunerna.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 865 tkr år 2013. Se bifogad budget.
Budgetomslutningen för Navets Science center är
16 994 tkr år 2013. Se bifogad budget.
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Budget 2013 Basverksamhet
– Sjuhärads kommunalförbund
Intäkter

tkr

Avgift från förbundsmedlemmar

16 494

Ers utförda arb o tjänster

133

Fakturerade konferenskostnader

20

Fakturerade hyror internt

550

Fakturerade datakostn internt

88

Fakturerade adm kostn internt

522

Bidrag AF

159

Övr sociala o andra avg enl lag/av

295

Ränteintäkter

700

Summa intäkter

18 961

Detaljerad budget 2013
Basverksamhet

kronor

5611 Drivmedel

10 000

5612 Personbilar försäkring/skatt

11 000

5613 Personbilar reparationer
5615 Personbilar leasing
5800 Resor med buss, tåg, flyg

tkr Konton

Personalkostnader

7 022 5611-5615, 7020-7699

58 000
125 000

5830 Hotellkostnader

65 000

5890 Övriga resekostnader

10 000

5930 Reklam/trycksaker

75 000

6070 Värdskap och representation

3 000

6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr

5 000

6075 Förtäring
6077 Konferenskostan. Bas

Kostnader

5 000

50 000
130 000

6110 Kontorsmaterial

25 000

6150 Tryckning och bindning

10 000

6210 Telekommunikation

25 000

6230 Datakommunikation

75 000

Lokalkostnader

974 5010, 5020, 5060,
5061, 5160

Resekostnader

200 5800, 5830, 5890

6250 Porto

10 000

Tjänsteköp

165 6530, 6590, 6591

6310 Företagsförsäkringar

12 000

Avgift västkom

410 6560

6530 Redovisningstjänster

70 000

Pensionskostnader

995 7460,7530.

6560 Avgift Västkom

410 000

Kostnad förtroendevalda

400 Akt. 30

Särskilda kommuninsatser
(1 kr/inv)

211

6570 Bankkostnader

1 000

Tillväxtmedel

8 000

Summa övriga kostnader
Summa kostnader

584 Övriga konton

Summa kostnader totalt

545 5410, 5420, 5700,
5930, 6550, 6590
19 506

Detaljerad budget 2013
Basverksamhet
5010 Lokalhyra

kronor
896 000

5014 Parkeringsplats

15 000

5020 Elektricitet

41 000

5060 Övrig fastighetsservice
5061 Städkostnader
5160 Städning och renhållning

2 000
30 000
5 000

5210 Hyra maskiner andra tekn Anlägg

50 000

5430 Personaldatorer m m

10 000

5440 Telefoner

25 000

5460 Förbrukningsmaterial

30 000

5480 Terminalglasögon
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20 000

6591 Tjänsteköp (datorer)

75 000

6970 Böcker och tidningar

10 000

6990 Övriga avgifter

18 961

Flyttkostn, byte it-system,
ny logga

6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)

5 000

7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del

5 000
4 946 000
5 000

7322 Traktamenten obeskattad del

15 000

7331 Bilersättning beskattad del

25 000

7332 Bilersättning obesk del

70 000

7390 Egna utlägg

20 000

7510 Arbetsgivaravgifter

1 580 000

7610 Kurs- och konferensavgifter

60 000

7611 Utbildning personal

50 000

7621 Frisk- och företagshälsovård

50 000

7690 Rekryteringskostnader

50 000

7699 Uppvaktning. Minnesgåvor t personal

5 000

8410 Räntekostnader

3 000

8490 Övriga finansiella kostnader
Summa

10 000
9 293 000
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Budget 2013 Navet

Detaljerad budget 2013
Basverksamhet

kronor

7460 Pensionskostnader

800 000

7530 Särskilt löneskatt pensionskostnader

195 000

Intäkter
Entré och butik
Fsg eget material

tkr
1 400
534

7571 Personalförsäkringar fora

30 000

Övriga projekt/tjänster

1 900

7572 Personalförsäkringar kfa

10 000

Fsg av kompetensutveckling

1 300

7575 Personalförsäkringar övriga

22 000

Vandringsutställning
Permanent verksamhetsstöd

500
2 450

Bidrag till tillväxtprojekt

8 000 000

Förtoendevalda Akt 30

400 000

Driftsbidrag kommuner

5 835

211 000

Vgr (verksamhetsstöd)

1 300

Särskilda insatser kommuner (1 kr/inv.)
Summa

Summa kostnader 2013

9 668 000

18 961 000

Extra ordinära kostnader 2013

Biologiska – Naturskolan

375

Högskolan Borås

500

Mediapoolen

150

Projekt

600

Aktiverat eget kapital

5410 Inredning/Förbrukningsinv.

200 000

Summa intäkter

5420 Programvara

50 000

5700 Transporter (i samband med flytt)

20 000

Kostnader

5930 Reklam/trycksaker (ny logga)

25 000

Personalkostnader, inkl fortbildning

6550 Flyttkostnader

200 000

6590 Tjänsteköp (hemsida)

50 000

Summa

Summa kostnader 2013 (totalt)

545 000

19 506 000

Resor - transporter
Lokalkostnader, inkl larm och städ

Intäkter
Medlemsavgift kommuner

tkr
2 045

Ers utförda arb o tjänster

350

Esf-medel

470

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

tkr
2 402
35

Lokalkostnader

130

Övriga kostnader
Summa kostnader

10 464
200
4 060
200

Administration, kontor, löpande

300

Tjänsteköp

200

Övrigt navet - värdskap, profilkläder

200

Data/tele inkl tjänster

200
50

Navet-butiken

350

Marknadsföring

300

Hyra ubn (naturskolan)
Avskrivningar/ränta projekt 2013
Summa kostnader

50
420
16 994

2 865

Resekostnader
Tjänsteköp

tkr

Material - underhåll

Infobank - bibliotek

Budget 2013 Medarbetarcentrum

150
16 994

20
278
2 865

I följande avsnitt kallat Beredningar, kompetensområden
och projekt redovisas aspekter såsom mål, kommande
prioriterade aktiviteter och hur mäta resultatet för varje
kompetensområde och projekt inom respektive beredningsområde. Genom att använda en gemensam mall
kornmer redogörelserna även fungera som underlag
för uppföljning av respektive område och dess aktivitet
under 2013.
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Verksamhetsplan för 2013

Uppgift

Beredning/verksamhet:
Beredningen för Hållbar regional utveckling (BH7)

Kansliets uppgift är att samordna och ta fram förslag till
dagordning, kalla till möten samt skriva minnesanteckningar. Kansliet ska närvara och stödja utvalda nätverk,
återkoppla från dessa samt använda de gemensamma
resurserna och erfarenheterna för medlemskommunernas bästa. Långsiktiga prioriteringar som är tagna av
beredningsgruppen lyfter fram följande tre punkter

Kompetensområde:
Beredningsgruppen för hållbar regional
utveckling omfattar tillväxt och näringsliv, infrastruktur och transport, miljö
och energi samt kultur.
Beskrivning
I det löpande arbetet utgår beredningsgruppen från det
av kommunalförbundet beslutade Tillväxtprogrammet i
Sjuhärad som i sin tur är kopplat till Västra Götalandsregionens tillväxtprogram, där fem fokusområden lyfts
fram i visionen om Det Goda Livet: näringsliv, kompetens, infrastruktur, kultur och hälsa. Tillväxtprogrammet i Sjuhärad lyfter specifikt fram att arbetet ska bidra
till en hållbar tillväxt genom att:
• stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja
innovationer
• utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till
kulturell förnyelse
• utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka
sidor.
Det fortlöpande arbetet utgår från beredningens möten
där prioriterade frågor lyfts fram, bereds samt lyfts till
presidiet och direktion för beslut.
Beredningsgruppen består på tjänstemannanivå av fem
personer, beredningsansvarig som även ansvarar för
kultur, turism samt miljö, regionutvecklingschef, regionutvecklare som ansvarar för infrastruktur, tillväxtansvarig samt kommunchef. Beredningsgruppens uttalade
ansvarsområden i sin helhet omfattar
•
•
•
•
•

Infrastruktur
Kultur
Miljö
Tillväxt
eSamhälle

Mer om dessa ansvarsområden finns att läsa i nästkommande avsnitt av verksamhetsplanen.
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• Förenkla resandet och transporter. Kortare restider,
bättre tillgänglighet och trygga kommunikationer
leder till en större arbetsmarknad för fler människor.
Underlätta resandet.
• Tillväxtmotorer. Det är i arbetet, i skolan och på din
fritid du ser möjligheterna. Det är i samtalet du utvecklar dessa och tillsammans med rätt aktörer skapar
värden. Förenkla utveckling genom samverkan.
• Förstärkning. En aktiv och gemensam omvärldsbevakning med betoning på att hitta samarbeten
och finansiella grunder på regional, nationell samt
transnationell nivå skall göras för att förstärka projekt
och processer inom Sjuhärad. Förstärka och utveckla
profilområden.

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

Beredningsgruppen består av representanter från Sjuhärads kommunalförbunds samtliga kommuner samt en
person från kommunchefsgruppen för att skapa överhörning. Allt för att stärka arbetet och se till regionens
bästa.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Beredningsgruppens arbete utgår till stor del i att delta
i, samt stödja nya och etablerade nätverk.
2011 startade ett arbete med att precisera och prioritera
kommunövergripande samverkan.
I mars 2012 togs beslut att ge Sjuhärads kommunalförbunds kansli i uppdrag att ta fram konkreta handlingsplaner för de prioriterade områden.
I samarbete med övriga beredningsgrupper samt kansli
kommer arbetet att genomföras under 2013.

Effektmål
Tillväxtarbetet eftersträvar mätbarhet i det löpande
arbetet. Varje, av tillväxtmedel finansierat projekt, ut-

kommunfullmäktiges handlingar | 19 Juni 2013

värderas och följs upp enskilt. Effekterna av beredningsgruppens arbete och projekt följs upp löpande.

Beredning/verksamhet:
Hållbar regional utveckling

Beredningsgruppen har speciellt lyft fram två områden:
• Den sociala dimensionen. Det skall vara lätt att leva.
Samhällets institutioner är till för sina medborgare
och skall bidra till människans trygghet och utveckling. Beredningsgruppen skall stimulera samverkan i
syfte att lyfta den sociala dimensionens roll i tillväxtarbetet.
• Våga sticka ut! Ett samhälle där allas förmåga och
kreativitet tas till vara, attraherar nya invånare och
utgör basen för en stark utveckling av regionen och
dess företag. Beredningsgruppen skall stödja initiativ
som utvecklar nya och befintliga tillväxtområden.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Kansliets roll är att sammankalla och genomföra beredningsmöten. Ta fram korrekta och välunderbyggda underlag i aktuella frågor samt slutföra beslutade uppdrag.
Vidare att vara vaksam över kommande frågor i vår
omvärld och återkoppla dessa till beredningsgruppen.
Erfarenhetsutbyte skall även ske med övriga beredningsgrupper (Hälsa och Välfärd samt Utbildning och Kompetens) samt, av kommunalförbundet, utsedda ansvariga
personer som för kommunalförbundets räkning medverkar inom projekt, processer och nätverk.

Tidplan för aktiviteter
Sex beredningsmöten genomförs under 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Beredningsgruppen har genomfört ett arbete kring
mätbara mål där förslag på indikatorer togs fram inom
områdena näringsliv, kommunikation, kultur, kompetens samt hälsa. Målet var att hitta områden inom vilka
beredningsgruppen hade en konkret möjlighet att mäta
en utveckling kopplat till beslut. Analys och resultat
visade på att detta var svårt i det övergripande arbetet
men att det gick att göra i konkreta projekt.

Resultat/uppföljning:
Kopplat till beredningsgruppen handlar det om vilka
nätverk som är fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa beslut
har resulterat i.

Kompetensområde:
Infrastruktur
Beskrivning
Förbundets verksamhet inom det Delregionala kollektivtrafikrådet handlar till stor del om att biträda
medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom det Regionala kollektivtrafikrådet. Kommunalförbundet har en beredande roll i
det delregionala rådet och är en samverkanspart i det
regionala rådet.
Den Strategiska infrastrukturgruppen leds av VGR
och arbetar i dagsläget med revidering av den regionala
planen. Regionens infrastruktur skall planeras för åren
2021-2024.

Uppgift
Beredningens uppgift i det Delregionala kollektivtrafikrådet är att samordna inför nätverksmöten, dvs göra
förslag till dagordning, kalla till möten samt skriva minnesanteckningar. Vidare har beredningen till uppgift att
vara en aktiv part i utvecklingsarbetet.
Den Strategiska infrastrukturgruppen skall planera för
kommande infrastrukturåtgärder under åren 2021-2024.

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

Arbetet tar avstamp från det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Utöver detta
styrande program ligger Målbild för kollektivtrafiken år
2025 i Sjuhärad och Kollektivtrafikprogram för Sjuhärad – inriktning 2013-2016 till grund för arbetet.
Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet för Västra
Götaland har ett övergripande mål: Att öka kollektivtrafikens marknadsandel för en attraktiv och konkurrenskraftig region.
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Målbilden för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad har
tre övergripande mål: 1) Öka tillgängligheten, 2) Skapa
ett hållbart transportsystem och 3) Öka kollektivtrafikens attraktivitet och marknadsandel.
Den viktigaste frågan i Sjuhärad är regionförtätningen,
dvs. att allt fler människor vill bo och verka i Sjuhärad.
De ovan nämnda målen skall verka för detta. Det Delregionala kollektivtrafikrådet syftar till att sträva efter
dessa mål och förankra desamma hos beslutsfattare.

Utöver detta har rådet en möjlighet att främja utveckling av kollektivtrafiken. Effektmålen är angivna i Kollektivtrafikprogram för Sjuhärad och Målbild Sjuhärad.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Det Delregionala kollektivtrafikrådet och den Strategiska infrastrukturgruppen skall ha en mötesfrekvens
på ca 1 gång/månad vardera. Föreläsningar och teman
planeras löpande.

Strategisk infrastrukturgrupp

Arbetet med att ta fram regionala planer bygger på fastställd regional plan för åren 2010-2021. Inga ytterligare
systemanalyser kommer att utföras.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Delregionala kollektivtrafikrådet består av representanter från kommunalförbundet, kommuner i Sjuhärad
samt Västtrafik och VGR. Genom detta får vi en god
förankring i respektive kommun samt möjlighet att föra
dialog och påverka VGR med synpunkter ur ett Sjuhäradsperspektiv.

Tidplan för aktiviteter
Möten för 2013 skall planeras i december 2012.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Den Strategiska infrastrukturgruppen planerar för infrastrukturen. Resultatet kan skönjas 2021-2024.

Beredning/verksamhet:
Hållbar regional utveckling (BH7).

Den strategiska infrastrukturgruppen besår av representanter från kommunalförbundet, länsstyrelse, Trafikverket och VGR.

Kompetensområde:
Kultur

Främja innovation och nytänkande:

Beskrivning

Delregionalt kollektivtrafikråd:

Vid beredningarna finns det möjlighet att bjuda in föreläsare från skilda verksamheter som alla, i någon mån,
kan främja en utveckling av kollektivtrafik. Verksamheten för 2013 skall bland annat innehålla olika teman
(exempelvis föreläsare) som behandlas under beredningsgruppsmötena.

Strategisk infrastrukturgrupp:

Bygger på tidigare systemanalyser. Det kommer även att
bjudas in föreläsare om kundens ochnäringslivets behov
på kort och lång sikt.

Effektmål
Det delregionala kollektivtrafikrådet fungerar bland annat som en remissinstans. Rådet lämnar synpunkter på
handlingsplaner och policys, ofta utskickat från VGR.
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Fokus behöver flyttas från projekt till process när det
gäller kulturutveckling i Sjuhärad. För detta krävs ett
nytt sätt att arbeta som främjar kontinuitet och uthållighet. Detta ställer nya krav på verksamheter och krav
på att ta fram ansvar för övergripande och långsiktiga
mål. Som verktyg har under 2012 Kulturplan för Boråsregionen tagits fram. Kulturplanen är en gemensam
bas att utveckla kulturen vidare ifrån.
Det fortlöpande arbetet utgår från beredningens möten
där prioriterade frågor lyfts fram, bereds samt lyfts till
presidiet och direktion för beslut.
Området hanteras på 30 % av en tjänsteman.

Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att vara sammankallande för kulturchefsnätverket och tillsammans med
dessa driva aktuella frågor. I det löpande arbetet utgår vi
dels från Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 – samt
från Västra Götalands kulturplan 2013‑2015.
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Kulturutvecklingsfrågorna hanteras parallellt med andra
tillväxtfrågor vilket förväntas innebära att kulturen får
genomslag in i övriga sektorer på ett naturligt sätt. Möten genomförs löpande med företrädare för kommuner
och organisationer med målet att lyfta fram gemensamma frågeställningar och sätta igång samarbeten. 2013
kommer arbetet specifikt handla om implementeringen
av Kulturplan för Sjuhärads kommunalförbund.

1 mnkr i kulturmedel kopplat till
tillväxtarbetet (VGR).

I skrivande stund finns en miljon kronor till förfogande
som kulturmedel. Dessa fördelas utifrån inkomna
ansökningar och med ett grundkrav på en kommunal
motfinansiering.

av kulturen i området med tydligt fokus på prosumenten (producent och konsument av kultur på samma
gång).
Planen har även lyft fram mål som beskriver att
• Kultur är ett horisontellt perspektiv som genomsyrar
all kommunal verksamhet
• Invånarna i området är medskapare i kulturutbudet –
prosumenter
• Sjuhärad profileras som ett kreativt kulturområde
med ett brett och nyskapande utbud.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Löpande sammankalla kulturchefsnätverket samt
medverka i övriga aktuella närverk. Stödja arbetet med
tillväxtmedel kopplat till kultur. Informera om Kulturplan för Boråsregionen samt stödja arbetet kring denna.

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

Kulturchefsgruppen består av representanter från Sjuhärads kommunalförbunds samtliga kommuner. I det fortlöpande arbetet läggs vikt på att hitta, samt lyfta fram,
samverkansområden som har nytta för hela territoriet.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Utöver informationsinsatser, kopplat till Kulturplan
för Boråsregionen, kommer samverkan ske med övriga
kommunalförbund, Kultur i Väst, Västarvet, Västra
Götalands kultursekretariat, utvalda institutioner samt
andra verksamheter som av olika skäl prioriteras.

Främja innovation och nytänkande:

Kopplat till tillväxtmedlen finns två kriterier som dels
ställer krav på att medlen ska 1/forma nya nätverk som
utvecklar det lokala kulturlivet samt 2/stärka den sociala
dimensionen.

Effektmål
Under 2013 kommer arbetet med att sprida information
om Kulturplan för Boråsregionen att prioriteras.
Visionen för planen är att Sjuhärads kommuner skall
fungera och upplevas som ett kreativt kluster för kultur.
Syftet är att fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling

Under året kommer minst fyra möten med kulturchefsnätverket att genomföras. Möten med övriga aktörer
sker utifrån behov och aktivitet. Utlysning och arbetet
med tillväxtmedel sker utifrån beslut i direktionen.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Uppföljning görs löpande av projekt finansierade av
tillväxtmedel och skall mätas både gällande budget men
också mot tagna kriterier samt uppsatta mål i ansökan.
Kopplat till övrig verksamhet skall inriktningen vara
kring begreppet ”ständiga förbättringar”. En löpande
återkoppling i ovan nämnda nätverk där förutsättningarna är mycket olika baserat på ekonomi och resurser.
Målgrupper och tidigare erfarenheter gör att konkreta
målformuleringar är svåra att ta.
Kopplat till mätbarhet av kulturen har olika former av
statistik tagits fram, dels inom kommunalförbundet
men också av Västra Götalandsregionen. Dessa behöver
löpande följas upp.

Resultat/uppföljning:
Kopplat till beredningsgruppen handlar det om vilka
nätverk som är fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå. Hur många beslut som tagits i direktionen inom området samt, över tid, vilka effekter dessa
beslut har resulterat i.
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Beredning/verksamhet:
Hållbar regional utveckling (BH7).
Kompetensområde:
Miljö.
Beskrivning
Sjuhärads kommuner har idag en utvecklad samverkan
inom miljö och energi. Ex sker det traditionella tillsynsoch myndighetsarbetet kommunövergripande tillsammans i samverkanspaketet MiljösamverkanVäst som är
gemensamt för Västra Götalandsregionen.
I Miljöstrategiska frågor kopplade till hållbar utveckling
arbetar kommunerna med Hållbar- UtvecklingVäst.
Satsningar med fokus på hållbar tillväxt, inte minst de
med miljötillväxtmedel, samordnas via kommunalförbundet.
Det fortlöpande arbetet utgår från beredningens möten
där prioriterade frågor lyfts fram, bereds samt lyfts till
presidiet och direktion för beslut. Området hanteras på
30 % av en tjänstman.

Uppgift
Arbetet med miljöfrågor utgår från följande dokument.
Strategi för miljöarbetet i Västra Götaland, Klimat‑
strategi för Västra Götaland, Miljöpolitiskt program
2011‑2013 samt Sjuhärads kommunalförbunds tillväxt‑
program.
2013 kommer arbetet specifikt att handla om fokusering och prioritering av, för Sjuhärad, viktiga frågor.
Prioriteringarna handlar troligtvis om att lyfta fram
någon eller några av nedan punkter
• att driva politiskt beslutade processer på regional nivå
• samarbeta med kommuner, näringsliv, högskolor och
organisationer om miljöfrågor
• startar, stödja och/eller driva utvecklingsprojekt
• driva prioriterade frågor både nationellt och internationellt
• jobba strategiskt med miljöutveckling inom kommunernas förvaltningar
I tidigare dialoger har följande insatsområden lyfts fram
•
•
•
•

energi
livsmedel
transporter
vatten
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2 mnkr i miljömedel kopplat till
tillväxtarbetet (VGR)

Under beredningsgruppen ligger ansvaret för det löpande arbetet med tillväxtmedlen. I detta ingår hanteringar
av ansökningar, revideringar av kriterier samt uppföljning av startade och pågående projekt.
I skrivande stund finns två miljoner kronor till förfogande som miljömedel och som fördelas utifrån inkomna ansökningar.

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

Under 2013 kommer, som beskrivits ovan, inventering
och fokusering ske för att sedan övergå i ett väl fungerande arbete.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Under 2013 kommer relevanta nätverk kontaktas för att
i ett senare skede skapa proaktiva samarbeten.

Främja innovation och nytänkande:

Arbetet kommer att följa det pågående arbetet kring att
ta fram ”Strategi för tillväxt och utveckling för Västra
Götaland 2014-2020”. Tanken är att, så långt det är
möjligt, ligga i framkant och skapa överhörning till i
regionen relevant forskning, näringsliv, institutioner och
organisationer. Detta för att hjälpa till att nå uppsatta
miljömål samt utveckla det lokala näringslivet tillsammans med FoU.

Effektmål
Efter att inventering av behov och möjligheter har
genomförts kommer förslag på effektmål att preciseras.
Detta kommer att ske under andra kvartalet 2013.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Stödja arbetet med tillväxtmedel kopplat till miljö.
Framtagande av prioriterande arbetsområden samt, i ett
senare skede, ge konstruktivt stöd till dessa.
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Tidplan för aktiviteter

Uppgift

Kontaktskapande åtgärder kommer att ske första kvartalet 2013. Analys och förslag på operativt arbete ska
vara klart till andra kvartalet 2013 och väl fungerande,
samt operativt arbete inom detta område, från hösten
2013. Möten med övriga aktörer sker utifrån behov och
aktivitet. Utlysning och arbetet med tillväxtmedel sker
utifrån beslut i direktionen.

Under 2013 kommer såväl nya som pågående projekt
att genomföras inom områdena regional utveckling
(tillväxt), miljö och kultur. Dels projekt som har beviljats medel av 2012-års tillväxtbudget. Dels projekt som
kommer att beviljas medel av 2013-års tillväxtmedel.
Dels långsiktiga insatser som finansieras under 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Uppföljning görs löpande av projekt finansierade av tillväxtmedel och skall mätas både gällande budget, men
också mot tagna kriterier samt uppsatta mål i ansökan.
Kopplat till övrig verksamhet skall effektmål tas fram
efter det att prioriteringar lyfts fram andra kvartalet
2013.

Resultat/uppföljning:
Kopplat till beredningsgruppen handlar det om vilka
nätverk som är fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa beslut
har resulterat i.

Beredning/verksamhet:
Hållbar regional utveckling (BH7)
Kompetensområde:
Tillväxtprogramområdet
Beskrivning
I tillväxtprogramområdet ingår hanteringar av ansökningar, uppföljning och rekvisitionshantering av
startade och pågående förstudier, projekt samt långsiktiga insatser. Fördelning, prioritering och samordning av
tillgängliga resurser är nyckelfaktorer för det operativa
arbetet och administreras av Sjuhärads kommunalförbund.
Tillväxtmedlen utgår ifrån Tillväxtprogrammet i Sjuhärad 2013. Som en del av genomförandet av tillväxtprogrammet disponerar kommunalförbundet 17,5 mnkr
för 2013. Medlen kommer dels från Förbundsmedel (8
mnkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (7,5 mnkr), miljönämnd (1 mnkr) och
kulturnämnd (1 mnkr).

En prioriterad uppgift är det kvalitetsarbete som pågår
att utveckla framtida hantering av tillväxtmedlen. Uppdraget är att 1) skapa en tydlighet rörande inriktning
och mål med tillväxtmedlen, 2) förtydliga ansvarsfördelning mellan parterna, 3) förenkla hanteringen och 4)
ta fram en konsekvensanalys gällande fleråriga projekt.
Kvalitetsarbetet sker med stöttning av en styrgrupp som
består av de förtroendevalda från Partnerskapet, dvs den
grupp som idag har en strategiskt prioriterande funktion
i beredning av tillväxtansökningar.
En gemensam strategi för tillväxt och utveckling i
Västra Götaland, år 2014-2020 kommer att presenteras.
Den gemensamma strategin kommer att ersätta nuvarande delregionala tillväxtprogram och utgöra grunden
till framtida tillväxtarbete. Strategins huvudsakliga
roll i är att bidra till att Västra Götaland stärks som en
attraktiv, ansvarsfull och internationell konkurrenskraftig kunskapsregion för alla invånare. Utifrån strategin
kommer ett delregionalt handlingsprogram/genomförandeplaner att utarbetas för Boråsregionen.

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

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv är ett av
kriterierna för att projekt ska beviljas tillväxtmedel.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Gränsöverskridande möten och samverkan är ett av
kriterierna för att projekt ska beviljas tillväxtmedel.

Främja innovation och nytänkande:

Främja innovation och nytänkande är ett av kriterierna
för att projekt ska beviljas tillväxtmedel.

B 267

kommunfullmäktiges handlingar | 19 Juni 2013

Kopplat till tillväxtmedlen, samt fördelning och uppföljning av dessa, har följande punkter lyfts fram som stöd i
arbetet. Insatser från kommunalförbundet ska:
• stärka förutsättningar för innovatörer, entreprenörer
och företagande
• stödja och utveckla hållbara, regionalt förankrade och
samordnande system
• leda till samverkan och kunskapsspridning regionalt,
nationellt och internationellt
• bidra till energieffektiv produktion och konsumtion
samt minskat beroende av fossil energi
• främja jämställdhet och integration
• eftersträva komplettering med befintliga initiativ för
att skapa en samverkande styrka
• på sikt stå på egna ben och inspirerar, leda till gränsöverskridande möten och ha ett brett engagemang.

Effektmål
Boråsregionens tillväxtarbete skall bidra till en hållbar
tillväxt genom att:
• stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja
innovationer
• utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till
kulturell förnyelse
• utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka
sidor
• bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
• utveckla näringslivet genom miljöprofilering och
miljödriven företagsutveckling
• forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
• stärka den sociala dimensionen

Viktiga aktiviteter/delmoment
Utöver det löpande arbetet med tillväxtmedlen är viktiga aktiviteter, som nämnts ovan, genomförandet av ny
ansökningsomgång av tillväxtmedlen, att presentera ett
nytt koncept för tillväxtprogramområdet samt att arbeta
fram en ny gemensam strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland inklusive delregionala genomförandeplaner.
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Tidplan för aktiviteter
• Hantering av ansökningar, uppföljning och rekvisitionshantering sker löpande
• Utlysning och genomförande av ansökningsomgång
av 2013-års tillväxtmedel sker efter beslut i Direktion
under året
• Ambitionen är att det kvalitetssäkrade arbetet presenteras under halvårsskiftet
• Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
• Remisstid för tillväxtstrategin är under första kvartalet
• Beslut om tillväxtstrategi är under första kvartalet
• Delregionala handlingsprogram/genomförandeplaner
ska enligt plan tas fram under tredje kvartalet

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Varje av tillväxtmedlen finansierat projekt utvärderas
och följs upp enskilt. Uppföljning görs löpande och ska
mätas både gällande budget, men också mot kriterier
och mål i ansökan. Övergripande prioriteringar följer
VGR,s indikatorstudier och diskussion om anpassning
efter förutsättningar i Sjuhärads förutsättningar har
gjorts.

Beredning/verksamhet:
Hållbar regional utveckling (BH7)
Kompetensområde:
eSamhälle
Beskrivning
eSamhällesstrategin ”IT i människans tjänst – en digital
agenda för Sverige”, har tagits fram av Näringsdepartementet som ett led i att främja regeringens ambition att
Sverige ska vara ledande avseende IT-användning för
att nå politiska tillväxtmål, social välfärd, demokrati
och klimat- förbättringar. Det uttalade IT-politiska
målet är ”Sverige skall vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter”. Arbetet med att realisera
eSamhällesstrategin pågår nationellt och regionalt och
det är viktigt med ett Sjuhäradsengagemang i frågorna.
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Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Nationellt, regionalt, delregionalt och lokalt pågår
arbete med att formera organisationer och grupperingar
för att på ett lämpligt sätt kunna realisera ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. eSamhället är ett initiativ som är mycket brett och spänner över
många olika delområden, de är eHälsa, skola, näringsliv
och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur,
fritid och besöksnäring, demokrati och delaktighet. Det
är viktigt att tillse att Sjuhäradsperspektivet förs fram
på alla nivåer och att den information som sprids via
många olika kanaler når till Sjuhärads kommuner och
kan nyttjas i det delregionala och lokala arbetet på både
kort och lång sikt.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Eftersom eSamhälle berör alla delar i kommunernas
verksamhet är det viktigt att frågor som rör eSamhälle
förs in i redan befintliga grupperingars agendor samt att
det delregionalt och lokalt strategiskt ses över om det
behöver formeras grupperingar som gör att arbetet inte
sker i stuprör utan snarare i hängrännor som spänner
över de olika delområdena. Det möjliggör att goda exempel från redan befintliga lösningar inom ett område
kan föras över och anpassas för att kunna användas i ett
annat delområde och därmed kan utvecklingen göras
mer kostnads- och resurseffektivt.
Nationellt gällande eSamhällesstrategiarbetet poängteras vikten av samverkan som ett sätt att nå framgång
och en förutsättning för att realisera målen i de olika
delområdena inom den tidsram som är uttalad. Därmed
är det viktigt att delregionalt hitta samverkansområden
och att prioritera satsningar över tid så att det strategiska
arbetet i kommunerna sker i samklang med samverkansarbetet och att man därmed uppnår största nytta av
satsningarna för sina medborgare i kommunerna.

Främja innovation och nytänkande:

I arbetet med eSamhället handlar det inte alltid om
att det måste vara ny teknik och nyutveckling som ger
störst nytta. Det kan även vara innovativt nyttjande av
befintlig teknik och att på innovativt sätt inom verksamheten stödja processerna med teknik. Här måste det
göras möjligt att avsätta resurser för att främja nytänkande och innovation.

Effektmål
Genom att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag
skall detta borga för kloka beslut. Genom att ha en aktiv
omvärldsbevakning skall berörda grupperingar ha den
senaste informationen från regional och nationell nivå.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Delta i det nationella och regionala arbetet och där
representera Sjuhäradsområdets intressen och inhämta
information som sedan görs tillgänglig för de grupperingar där informationen kan nyttjas i det delregionala
och lokala arbetet. Men även kartlägga arbete som
redan görs i linje med eSamhällesstrategin och verka för
att sprida information om de delregionala satsningar
som görs på ett regionalt och nationellt plan.
Genomföra informationsaktiviteter som medför att
eSamhället blir en naturlig del av det lång- och kortsiktiga arbetet i Sjuhäradsområdet i grupperingar med
politiker och tjänstemän.
Kartlägga de grupperingar som finns i anslutning till
Sjuhärads kommunalförbunds verksamheter och se
hur de kan involveras i eSamhällesarbetet för att få till
stånd ett arbete som medför att Sjuhäradsområdet blir
en aktiv del i det regionala och nationella arbetet men
även att det lokala arbetet utvecklar Sjuhäradsområdets
verksamheter i linje med eSamhällesstrategin och att
nytta skapas för medborgarna i Sjuhärad.

Tidplan för aktiviteter
Under första kvartalet 2013 genomföra informationsaktiviteter genom vilka information om eSamhällesarbetet
sprids till politiker och tjänstemän inom Sjuhäradsområdet.
Tillse att kommunerna i Sjuhärad genomför eBlomlådan under första kvartalet 2013, om de inte redan har
gjort det, därmed skapas en förståelse för eSamhällesområdet och det påvisas vad kommunen redan har gjort
som faller inom eSamhällesstrategin men fungerar även
som en indikator för det arbete som behöver göras inom
områden som rör eSamhället.
I början av 2013 genomföra enkätundersökning som
kan fastslå hur spridd kunskapen är kring eSamhället
bland politiker och tjänstemän samt även kunna inhämta önskemål de har om insatser gällande eSamhället
och där kan också fastslås vilka förväntningar som finns
gällande kommunalförbundets insatser inom eSamhällesområdet.
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Delta på de regionala och nationella möten som hålls
inom eSamhällesområdet för att omvärldsbevaka och
samla information om prioriterade insatser samt aktiviteter i andra regioner som kan vara till nytta för Sjuhärad inom eSamhällesarbetet.

inklusive psykiatri, hälso- och sjukvård samt individoch familjeomsorg. Inom respektive område bedrivs
dessutom en mängd projekt.

Under kvartal 2 fastslå informationsvägar för eSamhällesinformation, vid behov tillse att informationskanaler
upprättas och göra dessa kända för berörda politiker och
tjänstemän men även för andra som kan vara intresserade av eSamhällesarbetet i Sjuhärad.

Uppgift

Kvartal 3 genomföra konferens inom eSamhällesområdet innehållande seminarier som kan gör att politiker
och tjänstemän kan inhämta kunskap som är relevant
inom området och med aktiviteter som kan verka för
att kontaktnät upprättas och som kan underlätta det
fortsatta arbetet inom eSamhället.
I kvartal 4 sammanställa och utvärdera arbetet som
gjorts under året och även presentera de kommande satsningar inom området som har betydelse för eSamhällesarbetet i Sjuhäradsområdet för politiker och tjänstemän.

Enligt den av direktionen fastställda prioriteringsordningen skall arbetet inom beredning Social välfärd och
hälsa under 2013 fokuseras på gemensam vision och
målbild för arbetet i Boråsregionen och öppna jämförelser. Handlingsplaner för dessa områden skall tas fram.
En god hälsa är det fokusområde inom ”Vision Västra
Götaland” som mest berör beredningen. Arbetet med
den sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt
skall påbörjas. Kansliet skall förse förtroendevalda med
nationell, regional och lokal information och kunskap
inom ansvarsområdet.
Ta fram tillförlitliga beslutsunderlag i olika frågor.
Ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten.

Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Tidigt mäta hur nuläget uppfattas gällande kunskap
inom eSamhällesområdet genom enkät och även ta reda
på förväntade insatser.
Vid årets slut återigen mäta kunskapsläget och hur kommunalförbundet levt upp till de förväntade insatserna
under året.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

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

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Beredning Social välfärd och hälsa

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

Beskrivning
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet
är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett
omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd
för kommunerna. I beredningens ansvarsområde ingår
verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder
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Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens område.
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Effektmål
Handlingsplaner för gemensam vision och målbild för
arbetet inom Borås regionen och arbete öppna jämförelser skall leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet. 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 gemensam vision och målbild inom
Boråsregionen och 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.

Tidplan för aktiviteter
Handlingsplaner skall vara framtagna kvartal ett 2013.
Samtliga beredningsgruppsmöten skall vara inplanerade
före 2013-01-01 Kallelse och samtliga handlingar skall
skickas ut senast 7 dagar före mötet. Minnesanteckning
skall vara utskickad senast 14 dagar efter mötet. Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Förtroendevaldas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i beredningen utvärderas i årlig enkät.

Resultat/uppföljning:
Handlingsplaner skall finnas Granskning av utskickade
handlingar och minnesanteckningar. Kvaliteten på
framtagna beslutsunderlag skall vara så hög att beslut
kan fattas.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Funktionshinder inklusive Psykiatri
Beskrivning
Inom verksamhetsområdet Funktionshinder ges bistånd
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). LSS-lagstiftningen ger rätt till stöd och personlig rådgivning,
boende i familjehem eller bostad med särskild service,
korttidsvistelse/korttidstillsyn, kontaktperson, ledsagning och personlig assistans. Socialtjänstlagen ger stöd
till särskilda boendeformer, permanent och korttidsboende inklusive service och omsorg och behovsbedömd
dagverksamhet, stöd, service och omsorg i ordinärt
boende dvs hemtjänst.

Uppgift
Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till
stöd för kommunerna.
Företräda och bevaka kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
• Närvårdssamverkans styrgrupp
• Utvecklingsrådet barn och unga i utsatt situation
• Regeringens och SKL’s satsning Psykisk hälsa för barn
och unga
• Delregional samverkansgrupp samordnad vårdplanering
• Psykiatriöverenskommelsen mellan regering och SKL
I utvecklingsarbetet ingår nedanstående projekt som
redovisas i egna verksamhetsplaner
• Stärkta strukturer för en utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (plattformsarbete).
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet funktionshinder
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom den
sociala barn- och ungdomsvården i Sjuhärad
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendeområdet
• Nationell eHälsa

B 271

kommunfullmäktiges handlingar | 19 Juni 2013

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

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom
medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas
behov av goda insatser enligt SoL och LSS, gagnas inom
kommunalförbundets ansvarsområde.

Tidplan för aktiviteter
Enligt mötesordning för respektive samverkansgrupp.
Nya kommunala representanter utses skyndsamt då
behov uppstår. Fyra nätverksmöten i respektive grupp
skall vara inplanerade före 2013-01-01 Plan för utvärdering av nyttan med respektive nätverksgrupp skall
upprättas under kvartal 2 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Gränsöverskridande möten och samverkan:

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

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom Funktionshinderverksamheten.

Effektmål
Regelbundna möten med respektive nätverk skall leda
till att nationell och regional kunskap sprids och att
kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan
kommunerna sker. Dialog och synpunkter från nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets arbete med att företräda och biträda kommunerna på bästa
sätt. Kommunalförbundets företrädare skall genom god
kunskap, omvärldsbevakning och god kännedom om de
kommunala verksamheternas synpunkter bidra till konstruktiva möten i de olika samverkansgrupperna med
andra vårdgivare och beslutsfattare. 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
Syftet med respektive nätverk skall klargöras kvartal 1
2013. Ansvarsfördelning mellan förvaltningschefsnätverket och de övriga nätverken skall tydliggöras. Kallelse/dagordning och minnesanteckningar skall finnas
för samtliga nätverksmöten. Kommunalförbundets företrädare skall ha en aktiv roll i grupper man företräder
kommunerna i. Lämpliga kommunala representanter utses till övriga regionala och delregionala arbetsgrupper.

B 272

Kommunalförbundets medverkan i olika samverkansforum skall avspeglas i protokoll, mötesanteckningar och
närvarostatistik.
Nyttan av nätverksarbetet och om tydligt syfte och
ansvarsfördelning mellan nätverken finns, utvärderas
enligt framtagen plan.
Kommunernas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i olika frågor utvärderas i årlig enkät till medlemskommunerna.

Resultat/uppföljning:
Kommunalförbundet skall vara representerat i 90 % av
planerade samverkans- och nätverksmöten. Uppföljning
sker genom granskning av protokoll och minnesanteckningar från aktuella möten. Antal genomförda planerade nätverksmöten i respektive nätverk. Kommunernas
sammanlagda uppfattning om kommunalförbundets
arbete inom området Funktionshinder skall ligga >7 på
en tiogradig skala.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Hälso- och sjukvård
Beskrivning
I kommunal verksamhet ges hälso- och sjukvård av
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och delegerad omvårdnads- rehabiliterings- eller habiliteringspersonal. Hälso- och sjukvård ingår i verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder inklusive psykiatri,
skola samt individ- och familjeomsorg.
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Uppgift

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till
stöd för kommunerna.
Företräda och bevaka kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
• Närvårdssamverkans styrgrupp
• Regeringens och SKL’s satsning på de mest sjuka äldre
• Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus mot de
mest sjuka äldre
• Analysgrupp undvikbar slutenvård
• Delregional samverkansgrupp samordnad vårdplanering
• Västbus styrgrupp och delregionala ledningsgrupp
• Styrgrupp barn som anhöriga
• NPÖ - Nationell patientöversikt
I utvecklingsarbetet ingår nedanstående projekt som
redovisas i egna verksamhetsplaner
• Stärkta strukturer för en utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (plattformsarbete).
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom äldreområdet, ett Bättre liv för sjuka äldre.
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom verksamhetsområdet funktionshinder
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom den
sociala barn- och ungdomsvården i Sjuhärad
• Nationell eHälsa
• Öppna jämförelser

Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen

verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom hälso- och vården.

Effektmål
Regelbundna möten med respektive nätverk skall leda
till att nationell och regional kunskap sprids och att
kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan kommunerna sker. Dialog och synpunkter från
nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets
arbete med att företräda och biträda kommunerna på
bästa sätt.
Kommunalförbundets företrädare skall genom god
kunskap, omvärldsbevakning och god kännedom om de
kommunala verksamheternas synpunkter bidra till konstruktiva möten i de olika samverkansgrupperna med
andra vårdgivare och beslutsfattare. Genom avtal och
överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning mellan
olika vårdgivare skapas. Invånarnas behov av hälso- och
sjukvård skall tillgodoses enligt politiskt fattade beslut
på olika nivåer.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Syftet med respektive nätverk skall klargöras kvartal 1
2013. Ansvarsfördelning mellan förvaltningschefsnätverket och de övriga nätverken skall tydliggöras. Kallelse/dagordning och minnesanteckningar skall finnas
för samtliga nätverksmöten.
Kommunalförbundets företrädare skall ha en aktiv roll i
grupper man företräder kommunerna i. Lämpliga kommunala representanter utses till övriga regionala och
delregionala arbetsgrupper.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom
medlemskommunerna skall gagna invånarnas tillgång
till god hälso- och sjukvård, inom kommunalförbundets
ansvarsområde.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas

Tidplan för aktiviteter
Enligt mötesordning för respektive samverkansgrupp.
Nya kommunala representanter utses skyndsamt då
behov uppstår.
Deltagande vid minst två möten med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor skall erbjudas. Fyra nätverksmöten i
respektive grupp skall vara inplanerade före 2013-01-01
Plan för utvärdering av nyttan med respektive nätverksgrupp skall upprättas under kvartal 2 2013.
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Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Kommunalförbundets medverkan i olika samverkansforum skall avspeglas i protokoll, mötesanteckningar och
närvarostatistik.
Nyttan av nätverksarbetet och om tydligt syfte och ansvarsfördelning mellan nätverken finns utvärderas enligt
framtagen plan.
Kommunernas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i olika frågor utvärderas i årlig enkät till medlemskommunerna.

Resultat/uppföljning:
Kommunalförbundet skall vara representerat i 90 % av
planerade samverkans- och nätverksmöten. Uppföljning
sker genom granskning av protokoll och minnesanteckningar från aktuella möten. Antal genomförda planerade nätverksmöten i respektive nätverk. Kommunernas
sammanlagda uppfattning om kommunalförbundets
arbete inom området hälso- och sjukvård skall ligga > 7
på en tiogradig skala.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Individ- och familjeomsorg
Beskrivning
Inom verksamhetsområdet Individ och familjeomsorg
(IFO) ges bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om
vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen. I ansvaret ingår alla åldersgrupper. Under 2013 läggs särskilt
fokus på barn och unga.

Uppgift
Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till
stöd för kommunerna.
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Företräda och bevaka kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
• Närvårdssamverkans styrgrupp
• Utvecklingsrådet Barn och unga vuxna i utsatt situation
• Delregional samverkansgrupp samordnad vårdplanering
• Västbus styrgrupp och delregionala ledningsgrupp
• Styrgrupp Barn som anhöriga
• Psykiatriöverenskommelsen mellan regering och SKL
I utvecklingsarbetet ingår nedanstående projekt som
redovisas i egna verksamhetsplaner
Stärkta strukturer för en utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (plattformsarbete).
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom den
sociala barn- och ungdomsvården i Sjuhärad
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendeområdet
• Öppna jämförelser
• Nationell eHälsa

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

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom
medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas
tillgång till goda insatser enligt SoL, LVU och LVM,
gagnas inom kommunal- förbundets ansvarsområde.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

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

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom området Individ- och familjeomsorg.
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Effektmål

Resultat/uppföljning:

Regelbundna möten med respektive nätverk skall leda
till att nationell och regional kunskap sprids och att
kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan kommunerna sker. Dialog och synpunkter från
nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets
arbete med att företräda och biträda kommunerna på
bästa sätt.
Kommunalförbundets företrädare skall genom god
kunskap, omvärldsbevakning och god kännedom om de
kommunala verksamheternas synpunkter bidra till konstruktiva möten i de olika samverkansgrupperna med
andra vårdgivare och beslutsfattare. Genom avtal och
överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning mellan
olika vårdgivare skapas. Invånarnas behov av stöd skall
tillgodoses enligt politiskt fattade beslut på olika nivåer.

Kommunalförbundet skall vara representerat i 90 % av
planerade samverkans- och nätverksmöten.
Uppföljning sker genom granskning av protokoll och
minnesanteckningar från aktuella möten. Antal genomförda planerade nätverksmöten i respektive nätverk.
Kommunernas sammanlagda uppfattning om kommunalförbundets arbete inom området Funktionshinder
skall ligga >7 på en tiogradig skala.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Syftet med respektive nätverk skall klargöras kvartal 1
2013. Ansvarsfördelning mellan förvaltningschefsnätverket och de övriga nätverken skall tydliggöras. Kallelse/dagordning och minnesanteckningar skall finnas
för samtliga nätverksmöten. Kommunalförbundets företrädare skall ha en aktiv roll i grupper man företräder
kommunerna i. Lämpliga kommunala representanter utses till övriga regionala och delregionala arbetsgrupper.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Äldreomsorg
Beskrivning
Inom Äldreomsorgsområdet ges bistånd enligt socialtjänstlagen till särskilda boendeformer, permanent och
korttidsboende inklusive service och omsorg. Behovsbedömd dagverksamhet, stöd, service och omsorg i
ordinärt boende dvs. hemtjänst ingår i äldreomsorgens
verksamhet.

Uppgift
Tidplan för aktiviteter
Enligt mötesordning för respektive samverkansgrupp
Nya kommunala representanter utses skyndsamt då
behov uppstår. Fyra nätverksmöten i respektive grupp
skall vara inplanerade före 2013-01-01 Plan för utvärdering av nyttan med respektive nätverksgrupp skall
upprättas under kvartal 2 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Kommunalförbundets medverkan i olika samverkansforum skall avspeglas i protokoll, mötesanteckningar och
närvarostatistik.
Nyttan av nätverksarbetet och om tydligt syfte och
ansvarsfördelning mellan nätverken finns, utvärderas
enligt framtagen plan.
Kommunernas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i olika frågor utvärderas i årlig enkät till medlemskommunerna.

Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till
stöd för kommunerna.
Företräda och bevaka kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
• Närvårdssamverkans styrgrupp
• Regeringens och SKL’s satsning Bättre liv för sjuka
äldre
• Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus mot de
mest sjuka äldre
• Analysgrupp undvikbar slutenvård
• Delregional samverkansgrupp samordnad vårdplanering
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I utvecklingsarbetet ingår nedanstående projekt som
redovisas i egna verksamhetsplaner
• Stärkta strukturer för en utveckling av en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (plattformsarbete).
• Utveckling av en evidensbaserad praktik inom äldreområdet, ett Bättre liv för sjuka äldre.
• Nationell eHälsa

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

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom
medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas
behov av god äldreomsorg, gagnas inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

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

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom Äldreomsorgen.

Effektmål
Regelbundna möten med respektive nätverk skall leda
till att nationell och regional kunskap sprids och att
kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning mellan kommunerna sker. Dialog och synpunkter från
nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets
arbete med att företräda och biträda kommunerna på
bästa sätt.
Kommunalförbundets företrädare skall genom god
kunskap, omvärldsbevakning och god kännedom om
de kommunala verksamheternas synpunkter bidra till
konstruktiva möten i de olika samverkansgrupperna
med andra vårdgivare och beslutsfattare. Genom avtal
och överenskommelser skall tydlig ansvarsfördelning
mellan olika vårdgivare skapas. Invånarnas behov av
Äldreomsorg skall tillgodoses enligt politiskt fattade
beslut på olika nivåer.
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Viktiga aktiviteter/delmoment
Syftet med respektive nätverk skall klargöras kvartal 1
2013. Ansvarsfördelning mellan förvaltningschefsnätverket och de övriga nätverken skall tydliggöras. Kallelse/dagordning och minnesanteckningar skall finnas
för samtliga nätverksmöten. Kommunalförbundets företrädare skall ha en aktiv roll i grupper man företräder
kommunerna i. Lämpliga kommunala representanter utses till övriga regionala och delregionala arbetsgrupper.

Tidplan för aktiviteter
Enligt mötesordning för respektive samverkansgrupp
Nya kommunala representanter utses skyndsamt då
behov uppstår. Fyra nätverksmöten i respektive grupp
skall vara inplanerade före 2013-01-01 Plan för utvärdering av nyttan med respektive nätverksgrupp skall
upprättas under kvartal 2 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Kommunalförbundets medverkan i olika samverkansforum skall avspeglas i protokoll, mötesanteckningar och
närvarostatistik.
Nyttan av nätverksarbetet och om tydligt syfte och ansvarsfördelning mellan nätverken finns utvärderas enligt
framtagen plan.
Kommunernas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i olika frågor utvärderas i årlig enkät till medlemskommunerna.

Resultat/uppföljning:
Kommunalförbundet skall vara representerat i 90 % av
planerade samverkans- och nätverksmöten.
Uppföljning sker genom granskning av protokoll och
minnesanteckningar från aktuella möten. Antal genomförda planerade nätverksmöten i respektive nätverk.
Kommunernas sammanlagda uppfattning om kommunalförbundets arbete inom området hälso- och sjukvård
skall ligga >7 på en tiogradig skala.

kommunfullmäktiges handlingar | 19 Juni 2013

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Utveckling av en evidensbaserad praktik
inom den sociala barn- och ungdomsvården i Sjuhärad.
Beskrivning

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

Arbetet sker inom ramen för Stärkta strukturer för kunskapsutveckling, för att uppnå målet med
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Till nytta för individen är målet med regeringens och
SKLs satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utgångspunkten för satsningen är att bygga
en långsiktigt hållbar struktur för kunskapsutveckling
inom området. I överenskommelser mellan staten och
SKL har medel avsatts för prioriterade utvecklingsprojekt inom hela socialtjänstområdet.

Kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.
Utgångspunkten är att lära av andra. Grunden för arbetet är att förbättringsarbetet sker mest framgångsrikt genom kommunöverskridande samverkan. Gemensamma
utbildningssatsningar för resurseffektivitet.

I överenskommelsen som slöts 2011 gavs länen möjlighet att stärka socialtjänstens arbete med barn och unga
genom att tillsätta en regional utvecklingsledare för detta
område. Fokus för utvecklingsledarens arbete är att stödja huvudmännen i förbättringsarbete av placerade barn
och unga och systematisk uppföljning är en prioriterad
fråga. I december 2012 presenteras överenskommelsen
för 2013. Indikationer pekat mot ett utvidgat fokus inom
barn- och ungaområdet men det är i dagsläget oklart hur
detta påverkar det regionala arbetet.

Främja innovation och nytänkande:

Uppgift
Förbättra den sociala barn- och ungdomsvården inom
socialtjänsten i Sjuhäradskommunerna. Arbetet skall
utgå från evidensbaserad praktik som innebär en sammanvägning av brukarens erfarenheter, de professionellas expertis och bästa tillgängliga kunskap.
Kommunernas prioriterade målområden för arbetet
under 2012 och 2013 är: Bedömning och bedömningsinstrument; Utrednings- och dokumentationsmetodik;
Upphandling av Hem för vård eller boende (HVB);
Kompetens för handläggande personal; Statistikuppföljning i BBIC (Barns Behov i Centrum, socialsekreterarnas utredningsverktyg); Politikerutbildning; Brukarmedverkan; Öppna jämförelser samt samverkan med
andra aktörer inom ramen för Västbus och Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Därtill kommer en satsning för att stärka barnen som
brukare att genomföras under våren 2013, se verksamhetsplan för verksamhetsområde funktionshinder. Det
pågår också arbete med Öppna jämförelser inom barn
och ungaområdet under våren 2013, se verksamhetsplan
för Öppna jämförelser.

Att arbetet vi gör gemensamt synliggör och medverkar
till kommunöverskridande satsningar och gemensamt
arbete ex uppföljning av HVB-enheter, brukaruppföljningar samt gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Effektmål
Bättre kunskap om barn och unga inom socialtjänsten
i Sjuhäradskommunerna som stöd till ett lokalt förbättringsarbete.

Viktiga aktiviteter/delmoment
IFO-chefsmöte/styrgruppsmöte (8 kommuner)
Nätverksgruppen för gemensamma Barn och Ungdomsfrågor i Sjuhärad (8 kommuner) med ansvar för
förbättringsarbete kring flertalet av målområdena
Arbetsgrupper kring olika frågeställningar gemensamma för kommunerna (utvalda kommuner) ex. kring
öppna jämförelser och upphandling av hem för vård och
boende.
Seminariedagar/konferenser, ex kring förändrad lagstiftning, vägledningsdokument och handböcker samt
utbildningsmaterial, samt barn som brukare Utbildningsinsatser ex barnsamtalsutbildning

Tidplan för aktiviteter
IFO-chefsmöte/styrgruppsmöte - 4 möten/termin Nätverksgruppen för gemensamma Barn och Ungdomsfrågor i Sjuhärad - möten 1g/månad Arbetsgrupper kring
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olika frågeställningar gemensamma för kommunerna mötesstruktur efter behov (utvalda kommuner) Seminariedagar, ex kring förändrad lagstiftning, vägledningsdokument och handböcker samt utbildningsmaterial
- våren 2013 Utbildningsinsatser ex. barnsamtalsutbildning - våren 2013 Konferens ”barns röst” – maj 2013

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Sammanställning av antal möten/nätverk. Utvärdering
av aktiviteter ex genomförda utbildningar, seminarier,
arbetsgrupper samt särskild utvärdering riktad till kommunernas representanter i projektet.

av antalet återinläggningar på sjukhus med 10 % ingår
också i uppdraget. Statsbidrag delas ut till de huvudmän, som uppnått socialdepartementet och SKLs mål.

Uppgift:
Kommunalförbundet skall med hjälp av utvecklingsledare ge stöd i arbetet med att uppnå socialdepartementet och SKLs mål. Stödet ges i form av konferenser,
spridningsmöten, föreläsningar gällande satsningen, för
politiker och andra berörda inom regionens och kommunernas verksamhet.

Resultat/uppföljning:

Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen:

Sammanställningar av utvärderingar av genomförda aktiviteter. Återrapportering till SKL under hösten 2013.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Beredning/Verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Utveckling av en evidensbaserad praktik inom äldreområdet, ett Bättre liv för
sjuka äldre.
Beskrivning:
Målet med regeringens och SKLs satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten är att det skall
vara till nytta för den enskilde individen. Utgångspunkten för satsningen är att bygga hållbara strukturer för
kunskapsutveckling inom området. I överenskommelser
mellan staten och SKL har medel avsatts för prioriterade
utvecklingsprojekt inom hela socialtjänsten. Syftet med
den evidensbaserade praktiken är att det arbete som bedrivs skall vara faktabaserat, utifrån tre triangulerande
kunskapskällor, brukaren, praktikern och forskningen.
Den evidensbaserade praktiken inom äldreområdet baseras på registreringar i de nationella kvalitetsregistren,
där ledorden för arbetet är systematik och uppföljning.
För länsgemensamma frågor i samband med satsningen,
samarbetar länets fyra kommunalförbund genom
VästKom. Sjuhärads kommunalförbund skall ge stöd
till samtliga huvudmän i att registrera i fyra nationella
kvalitetsregister (Senior alert, Svenska palliativregistret,
Svenskt Demensregister samt registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Minskad
förskrivning av olämpliga läkemedel och minskning
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Arbetet med att bygga upp hållbara strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
delar av hälso- och sjukvården, är ett bestående arbete.
I och med satsningen på ett Bättre liv för sjuka äldre,
bidrar det arbete som görs på Sjuhärads kommunalförbund till att vi skapar det goda livet i Sjuhärad, för de
som är 65 år eller äldre.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Det arbete som bedrivs inom ramen för denna satsning
handlar om regionalt och delregionalt utvecklingsarbete. Därför handlar det om att stödja nätverken i att
nyttja de gemensamma erfarenheterna och resurserna
för medlemskommunernas bästa.

Främja innovation och nytänkande:

Genom att målmedvetet arbeta för ökad samverkan
skall kommunalförbundet bidra till att skapa goda
möjligheter för berörda parter att uppnå socialdepartementets och Sveriges Kommuner och Landstings
mål. Härmed skall de också öka kompetensnivån inom
utvalda förbättringsområden.
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Effektmål:
100% registreringsgrad i Senior alert.
• Fullföljande av hela processen (registrering-åtgärduppföljning), i Senior alert.
• 100% registreringsgrad i Svenska Palliativregistret.
• Titta på vårdinnehållet för att förbättra kvaliteten vid
livets slut, i Palliativregistret.
• Öka antalet registreringar i BPSD.
• Öka antalet registreringar i SveDem.
• Minska antalet olämpliga läkemedel, återinläggningar
och undvikbar slutenvård med 10%.

Viktiga aktiviteter/delmoment:
• Turné och föredrag gällande innehållet och registreringsgrad i Svenska Palliativregistret.
• Uppföljningsdag och ökad registrering i SveDem och
BPSD.
• Insatser för ökad registrering och ett fullföljande av
hela processen i Senior alert.
• Skapa en efterfrågan på resultat, inom den egna
verksamheten.
• Praktisk brukarmedverkan, fortsätta träffa de kommunala pensionärsråden.
• Delge resultat gällande återinläggningar inom 30
dagar, undvikbar slutenvård samt antalet olämpliga
läkemedel.
• Fortsätta uppbyggandet av den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik.
• Nätverksträffar för verksamhetschefer.
• Leverans av resultat, var tredje månad.

Tidplan för aktiviteter:
De flesta aktiviteter sker fortlöpande under året, med
undantag för vissa punktinsatser.
• Feb-Mars, 2013- Turné och föredrag gällande innehållet och registreringsgrad i Svenska palliativregistret.
• Maj, 2013- Uppföljningsdag och ökad registrering i
SveDem.
• Jan-Dec, 2013- Insatser för ökad registrering och ett
fullföljande av hela processen i Senior alert.
• Jan-Dec, 2013- Skapa en efterfrågan på resultat, inom
den egna verksamheten.
• Maj, 2013- Uppföljningsdag och ökad registrering i
BPSD.
• Två gånger om året, 2013- Praktisk brukarmedverkan. I Feb, 2013 är nästa träff för pensionärsråden

• Jan-Sep, 2013- Minska antalet återinläggningar inom
30 dagar samt antalet olämpliga läkemedel med 10%.
• Jan-Dec, 2013- Fortsätta uppbyggandet i att skapa en
sammanhållen vård och omsorg, kring de mest sjuka
äldre.
• Jan-Dec, 2013- Fortsätta uppbyggandet av den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik.
• Två gånger per termin, 2013- Fortsätta att anordna
nätverksträffar för verksamhetschefer.
• Var tredje månad med start i mars, 2013- Leverans av
resultat.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat:
Var tredje månad levereras resultat ifrån kommunalförbundet gällande uppnådda mål. Sammanställning
av antalet möten/nätverk. Utvärdering av aktiviteter ex
genomförda utbildningar, seminarier mm. Återrapportering till SKL, hösten 2013.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Utveckling av en evidensbaserad praktik
inom verksamhetsområdet funktionshinder
Beskrivning
Till nytta för individen är målet med regeringens och
SKLs satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utgångspunkten för satsningen är att bygga
en långsiktigt hållbar struktur för kunskapsutveckling
inom området. I överenskommelser mellan staten och
SKL har medel avsatts för prioriterade utvecklingsprojekt inom hela socialtjänstområdet.
I överenskommelsen som slöts 2012 stod en nationell
kartläggning av funktionshinderverksamhetens utvecklingsbehov i fokus. Kartläggningen har utmynnat i tio
identifierade behovsområden. I detta nu pågår förhandlingar mellan SKL och Socialdepartementen kring
vilka behovsområden som överenskommelsen för 2013
särskilt skall riktas in mot.

Uppgift
I väntan på tydlighet kring överenskommelsens inriktning för 2013 planeras arbete inom ramen för en evidensbaserad praktik och ett stärkt arbete för brukarinflytande
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och delaktighet för brukaren. Detta arbete pågår gränsöverskridande över utvecklingsområdena för att stärka
barns och ungas delaktighet och inflytande, oavsett om
barnet har ett funktionshinder eller inte. Barns rätt att
höras och tas på allvar är lika stort oberoende situation.
Att arbeta för att stärka detta tredje ben inom den evidensbaserade praktiken är en prioriterad uppgift.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet sker inom ramen för Stärkta strukturer för kunskapsutveckling, för att uppnå målet med en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kunskapsutbyte och jämförelser kommuner och huvudmän emellan. Tydliggörande av den breda ansatsen
i överenskommelsen genom att samla verksamheter
från olika delar. Gemensamt arbete med FoU Sjuhärad
Välfärd för resurseffektivitet.

Främja innovation och nytänkande:

Att arbetet vi gör gemensamt synliggör och medverkar
till förbättringsarbete inom området brukardelaktighet
som är anpassat till den egna verksamheten och dess
brukare.

Effektmål
Bättre kunskap gällande vikten av barns och ungas
medverkan inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården till grund för ett lokalt förbättringsarbete.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Konferens med tema ”barns röst”. I samverkan med
FoU Sjuhärad Välfärd.

Tidplan för aktiviteter
Maj 2013.

Utvärdering till konferensdeltagarna.

Resultat/uppföljning:
Sammanställning av konferensutvärdering.

Kompetensområde:
Missbruksriktlinjer och Utbildningssamordning inom psykiska funktionshinder.
Beskrivning
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt utvecklingsarbete. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.

Uppgift
Uppdraget är uppdelat som två projekt, Missbruksriktlinjer på 50% och Utbildningssamordning på 50% av
en heltidstjänst.
Arbetet med Missbruksriktlinjer finansieras av utbildningsintäkter och av statliga medel. Utbildningssamordning finansieras av medlemskommunerna samt Alingsås
och Lerums kommun.
Missbruksriktlinjerna har inriktning mot riskbruk-,
missbruks- och beroendevården och har som uppgift att
kompetensförsörja personal inom Sjuhäradsområdets
medlemskommuner kontinuerligt genom utbildningssatsningar och metodstöd i evidensbaserade metoder
samt implementering av de Nationella Riktlinjerna.
Utbildningssamordningsprojektet tilldelas uppdrag av
utvecklingsrådet - psykisk ohälsa att kompetenshöjaförsörja och samordna utbildningssatsningar inom kommuners baspersonal med inriktning psykiska funktionshinder.
Flertalet samverkanspartners och nätverksgrupper för att
stärka kommuners verksamheter med utbildningssatsningar i evidensbaserade metoder och andra uppkomna
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behov. Nätverksarbete på lokal, regional och nationell
nivå med syftet att öka samverkan och kompetens över
de organisatoriska gränserna.

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

Strategiskt mål är att kompetensförsörja personal
kontinuerligt och att främja arbetet med att upprätta
rutiner i arbetet med att använda evidensbaserade
metoder. Användande av interna utbildare för att uppnå
en kostnadseffektivitet och kontinuitet. Satsningen med
en utbildningssamordnare från kommun och en från
region ökar samverkan över organisatoriska gränser och
en god kontinuerlig kompetensförsörjning-ökning inom
Sjuhäradsområdet.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

en evidens och utgör kostnadseffektivitet samt minskat
lidande för brukarna och deras anhöriga.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Fortsatta utbildningssatsningar kommer pågå kontinuerligt under år 2013 i de evidensbaserade metoderna
ASI, ADAD, Audit/Dudit, Återfallsprevention, Motiverande Intervju och Haschprogrammet.
BAS-kurs för personal som i sina arbeten möter personer
med riskbruk, missbruk och beroende. Planerad start
april 2013. Fördjupningsutbildningar efter genomförd
BAS-kurs kommer att utföras under 2013.
Utbildningar genomförs vid flera tillfällen under 2013
för att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården.
Seminarier för invånare och adekvat personal inom
området ”nätdroger” i samarbete med FoU Sjuhärad
Välfärd.

Nätverksarbete bedrivs på lokal, regional och nationell
nivå för att öka samverkan och tillgodose de utbildnings/utvecklingsbehov som uppstår.

Gemensamma utbildningssatsningar utifrån kommunala och regionala behov, med inriktning psykiska
funktionshinder och på uppdrag av utvecklingsrådet,
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Främja innovation och nytänkande:

Fortsatt samarbete med utbildningssamordnare från
regionen (landsting).

Ett nytänkande vore att kunna erbjuda utbildningsplatser
utanför medlemskommunerna då det i dagsläget saknas
utbildare i de evidensbaserade metoderna inom VG-området. Detta skulle kunna finansiera en del av tjänsten.

Tidplan för aktiviteter

Skapa rutiner ute i medlemskommunernas verksamheter
att använda evidensbaserade metoder för att få ökad effektivitet i sina arbeten, vilket kommer brukarna till del
och genererar en kostnadseffektivitet.

Samverkans- och nätverksmöten kontinuerligt under
året.

Fortsatt samarbete med utbildningssamordnare från
regionen (landsting) för att främja ökad samverkan över
de organisatoriska gränserna och ökad samsyn inom
området psykisk ohälsa med inriktning på psykiska
funktionshinder, både unga och äldre.

Effektmål
Genom kontinuerliga utbildningssatsningar och rutiner,
där evidensbaserade metoder används, får personal
högre kompetens och bättre underlag inför aktuella
insatser och det ökar samverkan över organisatoriska
gränser, vilket minskar risken för brukarna att hamna
mellan stolarna. De evidensbaserade metoderna för att
utreda insatsbehoven blir då inte godtyckliga utan har

Utbildningssatsningar kontinuerligt och utifrån behov
under år 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Upprätta en sammanställning över de möten som varit
aktuella, både nätverks- och samverkansmöten samt en
sammanställning av de utvärderingar som genomförs
efter varje utbildningssatsning under året.

Resultat/uppföljning:
Genom de sammanställningar av möten och utvärderingar som gjorts av de utbildningssatsningar som varit
aktuella under året. Enkätundersökning till verksamheterna på både chefs- och handläggarnivå utifrån om
aktuella behov av utbildning, information och stöd har
kunnat tillgodoses.
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Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Nationell eHälsa
Beskrivning
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. I överenskommelser
mellan staten och SKL har medel avsatts för Nationell
eHälsa. 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.

fokusområdena för arbetet samtidigt som hänsyn tas
till de nationella handlingsplaner som finns och arbetet
genomförs i linje med de nationella satsningar som
kommer under 2013.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

I det arbete som sker nationellt, regionalt och delregionalt är det viktigt att olika områden kan samverka och
att det där går att finna synergieffekter av annat arbete
som görs. Ett exempel på det som skett under året är att
ett projekt som pågått under 3 år inom infrastrukturområdet gällande öppen data nu slutförs och de leverabler som kommer från projektet tas med till eHälsoområdet vilket ingår i eSamhällesstrategin där öppen
data är ett prioriterat område och under året kommer de
lärdomar som dragits från projektet att presenteras för
kommunerna i Sjuhärad, samt möjliggöra att kommunerna kan dra nytta av det som redan genomförts i sitt
arbete med öppen data under 2013.

Uppgift
Beredningens uppgift är att samordna inför nätverksmöten, dvs. göra förslag till dagordning, kalla till möten
samt skriva minnesanteckningar. Kansliet skall stödja
nätverken för att nyttja de gemensamma erfarenheterna
och resurserna för medlemskommunernas bästa.

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

Genom att arbeta med det delregionala nätverket vars
representanter förväntas förankra frågorna i sina respektive kommuner förs den nationella informationen ut till
varje kommun och åsikter från respektive kommun tas
med till de delregionala möten som hålls eller tas direkt
med den delregionala IT-samordnaren för att kunna
återföras till de regionala och nationella grupperingarna.
Därmed uppnås en dynamik mellan det nationella,
regionala och det delregionala vilket gör att Sjuhäradsområdets perspektiv får komma till tals och kan påverka
det nationella arbetet.
I den handlingsplan som gäller för samverkan inom
Västra Götalands kommuner (VGK) fram till och med
2014 har Sjuhäradskommunerna deltagit och flertalet
av de områden som setts som viktiga att arbeta med
regionalt har kommit med i den regionala handlingsplanen. Kommunerna är också med och planerar det
kommande arbetet under 2013 och påverkar därmed
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Främja innovation och nytänkande:

Inom eHälsoområdet utvecklas ständigt nya produkter,
nya arbetssätt och IT-samordnarens roll i det arbetet
är att omvärldsbevaka och presentera innovativ teknik
och innovativa arbetssätt för Sjuhärads kommuner. Ett
exempel är inom ett delregionalt projekt inom Evidensbaserat praktikarbete (EBP), där eHälsoområdet deltar
för att stödja arbetet med processutveckling och med
utarbetandet av väl fungerande verktyg, utvärderas
andra typer av tekniska plattformar för verksamhetspersonalen som kan komma att stödja det dagliga arbetet
bättre än de verktyg de har idag. Projektet pågår fram
till och med november 2013 och kommer därefter att
utvärderas.

Effektmål
Genom att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag
skall detta borga för kloka beslut. Genom att ha en aktiv
omvärldsbevakning skall nätverk för IT-chefer och verksamhetsrepresentanter inom vård och omsorg ha den
senaste informationen från regional och nationell nivå.

Viktiga aktiviteter/delmoment
I början av 2013 kommer det att genomföras aktivitetsdag för de delregionala kommunerna där arbetet för
året skall prioriteras och planeras. Att denna aktivitet
inte sker under slutet av 2012 beror på att det pågår ett
regionalt arbete med kartläggning och prioritering av
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de nationella målen för eSamhälles och eHälsoområdet
som IT-samordnare deltar i och bevakar gällande att
de delregionala synpunkterna på arbetet skall vägas in.
Utöver det planeras regionala sammankomster inom
olika områden ex eTjänster och informationssäkerhet
som också berör eHälsa och där ges Sjuhäradskommunerna möjlighet att delta.
Fokusområden som det kommer att arbetas med inom
den handlingsplan som tagits fram regionalt och som
kommunerna i Sjuhärad har varit med och påverkat och
prioriterat är:
• Säker inloggning, dels utökad användning av de
SITHS-kort som finns i verksamheterna men även
fortsatt arbeta med att utvärdera andra lösningar och
arbeta med att finna kostnadseffektiva koncept kring
säker inloggning.
• Kartläggning av verksamhetssystem, inventering av
befintliga system i syfte att utöka samverkan gällande
kunskap, utbildning, utveckling, samt verka för samverkan vid upphandling av verksamhetssystem.
• Förvaltning av kommunikationslösning Kommunikationstorget, som ger möjlighet till samverkan mellan
kommunerna i Sjuhärad men också samverkan med
andra kommuner i Västra Götaland.
• Distansmötesverktyg, verka för att utveckla användningen av distansmötesverktyg ex videokonferens
inom kommunerna i Sjuhärad, ex vid vårdplanering.
Detta för att minska det faktiska resande och att effektivisera verksamheterna i respektive kommun.

Tidplan för aktiviteter
Det är inplanerat månatliga möten för det delregionala
eHälsonätverket 7Com, dock ej i juli, men det blir 11
möten under 2013. På dessa möten presenteras det nationella och regionala områden som det arbetas med och
synpunkter inhämtas och återrapporteras till respektive
instans.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Det delregionala nätverket ses som ett viktigt forum av
kommunerna i Sjuhärad och deltagandet på de möten
som genomförs är bra. Det finns på varje möte någon
representant från Sjuhäradskommunerna med. Vid
eventuell frånvaro finns det en efterfrågan på information som påvisar att dessa möten ses som viktiga och att
de ämnen som tas upp och som det arbetas aktivt med
är områden som engagerar Sjuhäradskommunerna.

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Stärkta strukturer för en utveckling av
en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (plattformsarbete).
Beskrivning
Till nytta för individen är målet med regeringens och
SKLs satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utgångspunkten för satsningen är att bygga
en långsiktigt hållbar struktur för kunskapsutveckling
inom området. I överenskommelser mellan staten och
SKL har medel avsatts för prioriterade utvecklingsprojekt inom hela socialtjänstområdet.
Den första överenskommelsen, som slöts 2010, omfattade arbete med att upprätta regionala stödstrukturer
i samtliga län/regioner. Syftet är att ge länen förutsättningar att själva få till stånd praktiknära forskning,
effektutvärderingar, jämförande studier, samordnade utbildningar samt att få underlag till strategier och prioriteringar inom socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård. Stödstrukturen ska skapa förutsättningar för
en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten. Uppdraget är att bidra till en stabil, efterfrågad, och långsiktigt
hållbar struktur i varje län/region. Arbetet ska utgå från
evidensbaserad praktik som innebär en sammanvägning
av brukarens erfarenheter, de professionellas expertis
och bästa tillgängliga kunskap.

Uppgift
Kommunalförbundet skall tillsammans med viktiga
samverkanspartner ta fram en gemensam handlingsplan
för implementering av en evidensbaserad praktik inom
socialtjänst för Sjuhäradskommunerna

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

Plattformsarbetet är basen för en evidensbaserad praktik
inom socialtjänsten med tydligt fokus på att bygga en
långsiktigt hållbar struktur till stöd för kommunerna
och hälso- och sjukvården.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kunskapsutbyte och jämförelser regionalt och kommuner emellan, utgångspunkten är att lära av andra.

Främja innovation och nytänkande:

Att arbetet vi gör gemensamt synliggör och medverkar
till kommunöverskridande satsningar för en evidensbaserad praktik.

av att arbeta strukturerat och systematiskt med Öppna
jämförelser i perspektivet analys, uppföljning och
kvalitetsutveckling. I det pågående arbetet med Öppna
jämförelser kopplas arbetet samman med att utveckla
strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.
Fokus inledningsvis är att arbeta med indikatorer gällande den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen
finansieras av SKL.

Uppgift
Effektmål
En gemensam handlingsplan skall ge stöd i uppbyggnad
av stärkta strukturer för en evidensbaserad praktik och
därmed bidra till att brukarens erfarenheter, de professionellas expertis och bästa tillgängliga kunskap tas
tillvara inom verksamheterna.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Ta fram en gemensam handlingsplan för evidensbaserad
praktik i Sjuhärad. En arbetsgrupp bestående av viktiga
samverkanspartner, med ansvar för verksamheter som
omfattas av satsningen samt ansvariga på kommunalförbundet.

Till stora delar bedrivs arbetet genom att inspirera ledning och personal i kommunerna att arbeta systematiskt
med Öppna jämförelser. Årets indikatorer inom området
har delvis förändrats mot tidigare år vilket har föranlett
ett arbete med att kvalitetssäkra inlämnade data genom
kommunöverskridande dialogmöte med kommunernas
representanter. Efter inlämnandet kommer denna grupp
att fortsätta sitt arbete kring fördjupning och urval av ett
antal indikatorer i ett försök att gemensamt åstadkomma
ett förbättringsarbete inom området.

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

Arbetsgrupp bildas kvartal ett 2013.

Arbetet sker inom ramen för Stärkta strukturer för kunskapsutveckling, för att uppnå målet med en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

Gränsöverskridande möten och samverkan:

En gemensam handlingsplan skall vara färdig för beslut
i Beredningsgrupp Social välfärd och hälsa under 2013.

Kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.
Utgångspunkten är att lära av andra. Grunden för jämförelser och förbättringsarbete sker mest framgångsrikt
genom kommunöverskridande samverkan.

Tidplan för aktiviteter

Beredning/verksamhet:
Social välfärd och hälsa
Kompetensområde:
Öppna jämförelser

Främja innovation och nytänkande:

Att resultaten som framkommer genom Öppna jämförelser motiverar gemensamma satsningar och förbättringsområden, ex genom utformandet av brukarenkäter,
synliggöra behov av utbildningssatsningar.

Beskrivning
I Sjuhäradskommunerna finns ett beslut på och intresse
av att studera den egna kommunens resultat i de olika
rapporterna kring Öppna jämförelser. Detta gäller både
på politisk och tjänstemannanivå. Ett par av våra medlemskommuner har tidigare deltagit i SKL´s arbete med
att utveckla indikatorerna. Dock finns det ett behov
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Effektmål
Öka kunskapen om indikatorerna inom området. En
ökad kunskap ger möjlighet till en förbättrad analys och
användbarhet av resultaten. Detta skapar i sin tur en ökad
legitimitet i verksamheterna för det delregionala arbetet.
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Viktiga aktiviteter/delmoment
Dialogmöten, 3 stycken för kommunernas kontaktpersoner i arbetet med ÖJ. Rapport kring arbetet.

Tidplan för aktiviteter
Dialogmöten, 1 gång/månad under perioden jan-mars
2013. Rapport lämnas i mars 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat

målbild för arbetet i Boråsregionen och öppna jämförelser. Handlingsplaner för dessa områden skall tas fram.
En god hälsa är det fokusområde inom ”Vision Västra
Götaland” som mest berör beredningen. Arbetet med
den sociala dimensionen i hållbar utveckling och tillväxt
skall påbörjas. Kansliet skall förse förtroendevalda med
nationell, regional och lokal information och kunskap
inom ansvarsområdet.
Ta fram tillförlitliga beslutsunderlag i olika frågor.
Ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten.

Sammanställning av antal möten. Utvärdering riktad
till kommunernas representanter.

Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen

Slutrapport i mars 2013.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Resultat/uppföljning:

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

Redovisning av projekt samt slutrapport i mars 2013.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Beredning/verksamhet:
Beredning för Utbildning/Kompetensutveckling
Kompetensområde:
Beredning Utbildning/Kompetensutveckling

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

Beskrivning

Främja innovation och nytänkande:

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

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens område.

Uppgift

Dialog och synpunkter från berednings- och nätverksmöten skall användas i kommunalförbundets arbete
med att företräda och biträda kommunerna på bästa
sätt.

Enligt den av direktionen fastställda prioriteringsordningen skall arbetet inom beredning Social välfärd och
hälsa under 2013 fokuseras på gemensam vision och

Effektmål
Handlingsplaner för gemensam vision och målbild för
arbetet inom Borås regionen och arbete öppna jämförelser skall leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet. 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.
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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 gemensam vision och målbild inom
Boråsregionen och 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.

Beredning/verksamhet
Utbildning/Kompetens
Kompetensområde
Samordnad gymnasie-/och vuxenutbildning i Boråsregionen
Beskrivning
Förbundskansliet ska bistå ledningsgrupper för gymnasie-/och vuxenutbildning i deras processarbete för att
regionalt utveckla gymnasie-/och vuxenutbildningarna.
Detta gäller dels det inre arbetet med kvalitetsutveckling av exempelvis programinnehåll, undervisningens
innehåll och kvalitet, men även utvecklandet av ett brett
programutbud i samråd med det omgivande arbetslivet.

Tidplan för aktiviteter
Handlingsplaner skall vara framtagna kvartal ett 2013.

Uppgift

Samtliga beredningsgruppsmöten skall vara inplanerade
före 2013-01-01.

Förbundskansliet ska bistå ledningsgrupperna i arbetet
med insamlande av statistik och data. Därutöver kan
kansliet ha en samordnande roll i den organisation som
krävs exempelvis för det nätverkande arbetet. Kansliet
ska även bidra till att professionellt goda kontakter
utvecklas med arbetsgivare och andra aktörer som bör
verka i tät samverkan med utbildningsanordnarna.

Kallelse och samtliga handlingar skall skickas ut senast
7 dagar före mötet.
Minnesanteckning skall vara utskickad senast 14 dagar
efter mötet.
Kansliet ansvarar för arkivering av alla handlingar.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Förtroendevaldas uppfattning om kommunalförbundets
insatser i beredningen utvärderas i årlig enkät.

Resultat/uppföljning:
Handlingsplaner skall finnas.
Granskning av utskickade handlingar och minnesanteckningar.
Kvaliteten på framtagna beslutsunderlag skall vara så
hög att beslut kan fattas.

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

Grunden för regional samverkan är lagd i de avtalsskrivningar som ska garantera ett utvecklat verksamhetsarbete över kommungränserna. I dessa skrivningar beskrivs
flera syften, bland annat att kvalitetssäkra utbildningarna, att göra dem kostnadseffektiva och att möjliggöra
för den enskilde individen att välja bland ett brett utbud
av utbildningar. Utbildningsnivån ska höjas.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Regional tillväxt förutsätter att utbildningssektorn, det
omgivande arbetslivet och andra aktörer arbetar tätt samman. Inte minst gäller detta inom Vård och Omsorgscollege men även för de processer som ska utveckla verksamheterna inom all gymnasie-/och vuxenutbildning. Under
år 2013 måste dels kunskapen om vikten av att skapa
tvärprofessionella forum för olika processarbeten göras
känd hos alla aktörer, dels ska dessa forum skapas.
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Främja innovation och nytänkande:

Förbundet skall främja nytänkande genom att bevaka
omvärldens processarbeten och genom att initiera analys-/och utvecklingsarbete. Förbundskansliet kan stötta
utvecklingsinsatser genom att starta upp processer,
exempelvis inför ansökan om Vård och Omsorgscollege.

Effektmål
Ett övergripande mål är en höjd utbildningsnivå hos
Boråsregionens kommuninvånare. I den mån invånarna
kan möta dagens och framtidens kompetenskrav, ökar
möjligheten för både arbetsgivare och invånarna att
verka i regionen. Matchningen mellan de utbildningsinsatser som planeras ska överensstämma med den kompetensbrist som förväntas inom olika sektorer. Effekten av
rätt matchning ska vara ett led i att skapa en god region
att leva och bo i.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Ledningsgrupperna för gymnasieverksamheten i
Boråsregionen skall i samförstånd besluta sig för vilka
indikatorer som kan utgöra årets regionala fokusområden, hur utvecklingsarbetet skall organiseras samt vilka
personalgrupper som skall involveras i arbetet. Vuxenutbildningsverksamheten i Boråsregionen skall ytterligare utveckla samverkan genom att analysera huruvida
samordning av ytterligare skolformer och utbildningsverksamhet, kan åstadkomma goda effekter.
Processarbetet kring ett framtida Vård och Omsorgscollege skall inledas med seminarier och workshops där
företrädare från fackliga organisationer, kommunerna
och de vårdgivande verksamheterna skall analysera vilka
insatser som kan leda till en utvecklad matchning och
höjd kompetensnivå.

Tidplan för aktiviteter
Under våren 2013 skall ledningen på gymnasieskolorna
implementera hos personalgrupperna att ett regionalt
utvecklingsarbete skall påbörjas - ett arbete som skall
vävas samman i det utvecklingsarbete som pågår med
kommunalt angivna mål. Enligt de beslut som är fattade
skall statistik insamlas till den kartläggning som ska
utgöra grunden för de kvalitetsutvecklande processerna.
Kartläggningen bör färdigställas under första kvartalet
2013 i syfte att hinna påbörja arbetet med att organisera gränsöverskridande nätverksarbete. Under hösten
2013 skall gymnasieskolornas personal ges möjlighet
att utbyta erfarenheter med varandra och i jämförelse

finna goda exempel för att ytterligare utveckla elevernas
skolverksamhet.
Under våren 2013 bör ledningen för den regionala
vuxenutbildningsverksamheten dels diskutera om andra
skolformer kan samordnas regionalt, dels ge förslag till
insatser som lockar fler individer in i studier, eventuellt
genom uppsökande verksamhet. Här har studie-/och
yrkesvägledningen möjligheter till än tätare samverkan
med arbetsgivare. Under hösten 2013 bör en samordning för ökade möjligheter till fler YH-utbildningar i
Boråsregionen, ske.
I början av år 2013 ska seminarier och workshops
arrangeras för de aktörer som utsetts till företrädare i
processarbetet kring Vård och Omsorgscollege. Under
hösten ska embryon till lokala styrgrupper vara formerade och i dessa grupperingar ska lokala utvecklingsinsatser diskuteras och planeras. I slutet av 2013 ska ett
utkast till ansökan om certifiering finnas tillgänglig.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Inom samverkansavtalet för gymnasieverksamheten
skall årligen specifika utvecklingsområden prioriteras,
enligt samstämmigt beslut. Dessa områden skall vara
möjliga att följa upp genom återkommande mätningar
och analyser över resultat.
Vuxenutbildningens samverkansavtal anger att utbildningsanordnarna skall upprätta kvalitetsredovisningar i
enlighet med de avtalade kvalitetskriterierna.

Resultat/uppföljning
Under år 2013 skall den övergripande ledningsgruppen
för gymnasieverksamheten i Boråsregionen tillsammans
fastställa årets utvecklingsområden och därefter utvärdera om dessa regionala satsningar gett önskade effekter.
nder år 2013 kommer den regionalt samordnade Yrkesvuxutbildningen att följas upp ur flera perspektiv,
inte minst kostnadseffektiviteten av samverkansarbetet.
Verksamheten skall även utvärderas ur den studerandes perspektiv vilket kan innebära kartläggning över
exempelvis hur många studerande som erhöll ett arbete
en kort tid efter avslutade studier, hur den förvärvade
kompetensen stämmer överens med de krav som ställs
i arbetslivet samt om utbildningsutbudet ökat. I den
mån Boråsregionen lämnat in fler YH-ansökningar till
YH-myndigheten för beviljande, har samverkan mellan
arbetsgivarna och utbildningssektorn förbättrats. Om
samverkan mellan privat och offentlig utbildningsverksamhet har resulterat i fler samordnade skolformer, bör
detta utvärderas.
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Processarbetet kring uppbyggnad av Vård och Omsorgscollege kan följas upp genom att studera utkastet till
ansökan som bygger på det utvecklingsarbete som aktörerna i Boråsregionen funnit angelägna att fokusera på.

Beredning/verksamhet:
Utbildning och kompetens
Kompetensområde:
Teknikcollege Sjuhärad
Beskrivning
Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse
för vår samhällsekonomi och är i behov av skickliga
medarbetare som har kvalificerad utbildning. För att
öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar,
har Industrirådets följande medlemmar engagerat sig i
Teknikcollege: Teknikföretagen, IF Metall, Livsmedelsföretagen, Trä- och Möbelföretagen, Industriarbetsgivarna, Industri- och kemigruppen, Skogsindustrierna,
GS Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där
kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar
för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt
inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med
regionens företag utformas innehållet i utbildningar så
att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag
tagit fram.
Kommunalförbundet verksamhet inom Teknikcollege
Sjuhärad handlar till övervägande del om att genom
en processledare bistå medlemskommunerna i utvecklingsarbetet för en ökad kvalitet i utbildningarna
lokalt och delregionalt inom gymnasieskolans tekniskt
inriktade program (Teknik-, Industritekniska och
El- och energiprogrammet) i Borås, Mark, Herrljunga,
Vårgårda och Ulricehamn. För nationellt gemensamma
frågor samarbetar vi med Riksföreningen Teknikcollege.
Kommunalförbundet initierade konceptet Teknikcollege
2009-10 och lade den organisatoriska grunden genom
resurser från tillväxtmedel. Fr.o.m. 2012-07-01 finansieras en processledartjänst genom solidarisk delning av
kostnaderna mellan de kommuner som har Teknikcollege på sina skolor.
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Uppgift
Processledarens arbetsuppgifter hör oftast samman
med samordning av den delregionala verksamheten och
består mestadels av att bistå inför och vid lokala och
delregionala nätverksmöten. Regionalt att göra förslag
till dagordning, kalla till möten samt skriva minnesanteckningar, lokalt att sprida delregional information,
stödja den lokala styrningen, kvalitetssäkra arbetet med
utveckling samt säkerställa lokal och gemensam dokumentation. Målet är att Teknikcollege Sjuhärad skall
godkännas vid en granskning för återcertifiering 2014.

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

Organisationen för styrning och uppföljning består i fyra
lokala styrgrupper med ansvar för utveckling och kvalitet
vid de/de skolor den ansvarar för, och en delregional styrgrupp med samma ansvar i det delregionala perspektivet.
Målen för verksamheten formuleras i tio kriterier, från
den praktiska undervisningssituationen över innehållsliga
mål till delregionala mål såsom samverkan kring utrustning, kompetensutveckling och andra resurser. Målen ska
nås på tre års sikt från certifieringen 2011-09-22.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Styrgrupperna skall bestå av en majoritet från näringslivet, men även av politisk- och tjänstemannarepresentation från offentlig verksamhet. Ordföranden är alltid
från näringslivet. Delregionala styrgruppen består
dessutom av representation från de lokala styrgrupperna
i kommunerna. På detta sätt sker en gränsöverskridande
samverkan på flera plan.

Främja innovation och nytänkande:

Teknikcollege är i sig ett nytänkande utifrån de tio
kriterierna. Dessa innebär t ex att man ger de studerande ett incitament att ”lära mer” än de obligatoriska
kurserna, en tätare och mer genomarbetat kontakt med
näringslivet i form av ingående planering av utbildningens innehåll, av praktiken och dess innehåll, och översyn och krav på utrustningen för utbildningarna, med
målet ett bättre resursutnyttjande i samverkan. Företagens kvalitetstänkande kommer på ett nytt sätt skolorna
till del, t ex då företagen kompetensutvecklar elever och
även skolpersonal inom området ”LEAN”. Skolan får i
flera fall även bidra med sina möjligheter i utbildning av
företagens personal.
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Effektmål

Resultat/uppföljning:

Teknikcollege huvudmål är att dels visa på de tekniska
utbildningarnas attraktivitet visavi arbetsmarknaden
dels genom lokalt och delregionalt kvalitetsarbete med
utbildningsinnehåll, lärandemiljöer och praktik erbjuda
eleverna en väg till bättre anställningsbarhet vid avslutad utbildning.

Delregional styrgrupp ansvarar för uppföljningen av
progressionen för alla de tio kriterierna. Av naturliga
skäl prioriteras arbetet utifrån lokala förutsättningar.
Det lokala arbetet redovisas i november-december genom ett gemensamt möte mellan delregional styrgrupp
och de fyra lokala styrgrupperna. Lokala grupper skall
redovisa sitt arbete, framsteg och problemområden för
delregional styrgrupp. Åtgärder för prioriteringar och
arbete formuleras åter och utifrån de lokala redovisningarna. Detta sammanställs och beskrivs senare i verksamhetsberättelsen. Vid läsåret 2011-12 slut fanns ca 350
elever under Teknikcollege paraply, i november 2012 är
antalet uppe i fler än 700 elever. Under läsåret 2013-14
beräknas antalet elever inom ramen för Teknikcollege
Sjuhärad vara uppe i knappt 1 000.

Genom att driva Teknikcollege utifrån ett delregionalt
perspektiv samordnas i viss mån skolorna och deras huvudmän i visioner och utvecklingsmål och arbete. Detta
skall i förlängningen leda till mer medvetna satsningar
på de tekniska utbildningarna inom delregionen. Ett
tydligt exempel på delregional effekt är den samordnade
handledarutbildningen inom hela delregionen, vilken
är ett av kriterierna och som mottagits positivt av alla
de engagerade företagen – ett framsteg för alla medverkande skolor!

Viktiga aktiviteter/delmoment
Den gemensamma ansökan om certifiering liksom
de lokala beskriver de visions- och utvecklingsområden man behöver arbeta med. Dessa bryts ned i ett
läsårskalendarium med alla aktiviteter som beslutats
delregionalt. Aktivitetsplaner för det lokala arbetet har
skapats för respektive skola/styrgrupp utifrån den lokala
ansökan, vilka måste följas för att säkra utvecklings- och
kvalitetsarbete.

Tidplan för aktiviteter
Kalendarium för läsåret 2012-13 skapades i juni 2012.
Motsvarande tidplan för arbetet kommer att skapas för
läsåret 2013-14 i juni 2013.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Utvärderingsverktygen för Teknikcollege Sjuhärad består i samordnade mallar för styrgruppsarbetet (dagordningar, minnesanteckningar, utvärderingsblankett för
rektor mm). Delregional styrgrupp ansvarar för uppföljningen av de lokala styrgruppernas och skolornas arbete.
Processledaren har att säkerställa dokumentationen från
skolor och styrgrupper och samla/distribuera dessa via
Teknikcollege Sjuhärads hemsida www.tcsjuharad.se.
En sammanställning av arbete och resultat/effekter görs
årligen i en verksamhetsberättelse vilken beställs och
granskas av Riksföreningen Teknikcollege Sverige, tillsammans med kartläggning av antal studerande inom
våra Teknikcollegeutbildningar.

Beredning/verksamhet:
Utbildning/Kompetens
Kompetensområde:
Kompetensplattform Boråsregionen
Beskrivning
Förbundets verksamhet skall, i arbetet med förverkliga
regeringsuppdraget om etablering av kompetensplattform i Boråsregionen, bestå av att initiera och biträda
medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
utvecklingsarbete. I det länsgemensamma strategiska
plattformsarbetet skall ett tätt samarbete mellan de fyra
kommunalförbunden och Regionutvecklingssekretariatet i Västra Götaland, säkerställa att utvecklingsarbetet
sker utifrån den politiskt antagna handlingsplanen.
Arbetet med Kompetensplattform Boråsregionen finansieras med VGR medel.

Uppgift
Kansliets uppgift i de processarbeten som pågår mellan
olika aktörer i medlemskommunerna samt med andra
aktörer, såsom ex Arbetsförmedlingen, branschråd, ESFprojekt, skall vara att stödja samt bistå dessa grupperingar med samordnande insatser. Kansliet har även en
viktig funktion gällande inhämtande av omvärldskunskap i syfte att söka initiera viktigt processarbete.
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Precisering hur arbetet styrs
mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Varje insats som sker inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen skall dels ha ett tydligt delregionalt
perspektiv dels tydligt harmoniera med Västra Götalands utvecklingsarbete.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kompetensplattform Boråsregionen kan inte byggas
utan ett stort engagemang från lokala arbetsgivare och
kommunala såväl som statliga aktörer. Gränsöverskridande möten mellan offentlig verksamhet och privata
näringslivet är en förutsättning för etablering av en
kompetensplattform. Därutöver bör arbetet mellan olika
offentliga sektorer stärkas ytterligare på tvärprofessionella arenor.

Den framtida projektledaren för Kompetensplattform
Boråsregionen bör vara både väl omvärldsorienterad,
ha goda kunskaper om tillväxtarbete och vara starkt
arbets-/och resultatfokuserad.
Branschråden bör göras medvetna om vikten av snara
analyser samt sin viktiga roll för ett lyckat matchningsresultat mellan kompetensönskemål och utbildningsutbud i Boråsregionen. Eventuellt bör även sammansättningen av personer i dessa råd ses över.
Planeringen av workshops och Kompetensforum bör
involvera fler än projektledaren, ledningsgruppen och
förbundskansliet, varför ett strategiskt informations-/
och kontaktarbete med kommunledningarna bör sökas.
En välplanerad start av uppbyggnaden för utvecklad valideringsverksamhet bör föregå den personella samordnande och drivande resursen.

Tidplan för aktiviteter
Främja innovation och nytänkande:

Regeringsuppdraget, att etablera kompetensplattformar,
kräver nytänkande kring samverkan, former för inlärning och organisation. Utbildningssektorn ska lägga allt
större fokus på de krav som ställs på och från arbetsgivare. Omvärldens krav på effektiv omställning ska påverka
de berörda aktörernas inre arbete.

Effektmål
Ställningstaganden från ledningsgruppen såväl som
politiska beslut, skall föregås av väl underbyggt material
för kloka avväganden. Förbundskansliet ska bistå med
dessa underlag och, i samverkan, med medlemskommunernas aktörer, bidra till att kompetensplattformsarbetet
utvecklas i rätt riktning mot ökad tillväxt.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Politikerna i Regionutvecklingsnämnden har aviserat att
det inför år 2014 kan bli beslutat att kompetensplattformsinsatser skall ske inom ramen för tillväxtmedel.
Därmed bör detta ärende hanteras och ev behandlas av
den politiska ledningen i Boråsregionen.

Den tvärprofessionella/-sektoriella ledningsgruppen för
Kompetensplattform Boråsregionen måste bemannas
med aktörer som har ett klart tillväxtperspektiv.
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Sammansättningen av den tvärprofessionella ledningsgruppen skall ses över innan mars 2013.
Tillsättande av projektledare skall ske under första kvartalet av år 2013.
Under år 2013 skall de branschråd som formerats
– Bemanningsbranschrådet och E- handel/Logistik –
färdigställa sina analyser på både kort och lång sikt.
Därutöver skall ett branschråd inom Teknikområdet
formeras under första halvåret samt ett råd för Vård-/
och Omsorgsfrågor sättas samman under hösten 2013.
Det virtuella kompetensrådet skall utvecklas under
första kvartalet till att omfatta fler e-kontakter.
Under första halvåret skall ett Kompetensforum Boråsregionen arrangeras. Målgrupp för och upplägg av arrangemanget, skall delvis förändras i syfte att få fler att
omfattas av ett mer långsiktigt perspektiv på insatserna.
Verktyget för utbildningsplanering skall implementeras
hos de personalgrupper och verksamheter som utgör de
självklara användarna. Därmed skall ett antal workshops och informationsmöten hållas i samarbete med
projektledarna på GR Utbildning. Dessa aktiviteter
skall pågå under hela året.
Organisationen av stödstrukturen för en utvecklad
valideringsverksamhet i Boråsregionen skall ske i tät
samverkan med övriga delregioner och Regionutvecklingssekretariatet i Västra Götaland. Den personella
resursen för detta arbete beräknas vara på plats under
andra halvan av 2013.
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Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Den av politiker sammansatta beredningsgruppen
för Utbildning/Kompetens samt ledningsgruppen för
Kompetensplattform Boråsregionen, bör under första
halvåret besluta vilka indikatorer som ska gälla för uppföljning av de processarbeten som pågår.
Förbundskansliet bör på ett strategiskt sätt tydliggöra
vilka insatser och processer som ger bäst utdelning i
form av ex fler personer i arbete/studier, fler analyser
över kompetensbrist hos olika arbetsgivare samt fler
matchningar av utbildningar och kompetensönskemål.

Resultat/uppföljning:
Insatserna i linje med arbetet inom Kompetensplattform
Boråsregionen, skall harmoniera med de målområden
som är angivna i Handlingsplan Kompetensplattform
Västra Götaland. Därutöver skall utvecklingsprocesserna överensstämma med den strategi för tillväxt och
utveckling som under året fastställs för Västra Götaland
2014-2020.

Beredning/verksamhet:
Medarbetarcentrum och ESF - Projekt
”Funktionell Kompetens”
Kompetensområde:
HR området

givare politik 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
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid
prioriterad, jobbmatchning, jobbväxling, reflekterande
samtal och livs- & karriärplanering. Tilläggstjänster
är t ex coachande samtal, grupputvecklingsuppdrag,
omställningsprogram och föreläsningar. För att stärka
samverkan inom Borås Regionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att rekrytera fler medlemskommuner.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk knytning
är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund. Vi 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, som är ett intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige, CAV- nätverk inom Högskolan Borås samt ESF – projektnätverk i Västsverige.

Ny devis:
”Kraft till förändring”

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

Uppgift
Det är fokus på medarbetarnas individuella utveckling,
möjlighet till frivillig personalrörlighet internt eller
externt samt i frågor som rör kompetens och utveckling.
Det unika samarbetet bidrar till ökad hälsa, god arbets-

Främja innovation och nytänkande:

Vi har skapat ett prognos och beräkningsverktyg kallat
PEUP = personalekonomiskt uträkningsprogram som
kommer att bli ett nytt verktyg för medlemskommunerna inom personalekonomiområdet. Ett verktyg som
kan hanteras utanför Medarbetarcentrum i medlemskommunerna.
Ett nytt innovativt ledarskaps- och medarbetarskapsutvecklingsprogram kommer att lanseras under året. Det
är ett nytt komplement till annan chefsutbildning.

Effektmål
Utbilda i och demonstrera PEUP för minst 50 chefer
och andra nyckelpersoner. Minst en dialogträff skall
hållas med kommunernas personalspecialister kring
utbud och behov.
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Aktivt lansera nyttjandet av den nya jobbväxlingsfunktion i vår databas AdCore. Minst två verksamhetspresentationer/månad fördelat inom medlemskommunerna.
Det är ett mål att genomföra en utbildningsomgång i
det nya ledarskapsutvecklings- programmet för 12-16
chefer.
Genomföra minst 6 grupputvecklingsuppdrag.
Arrangera nästa Riksringen möte i Borås hösten 2013.
Arrangera en nationell nätverksträff inom MEDARBETARSKAP i samarbete med SKL.

ESF – projekt, ”Funktionell Kompetens”
Slutföra alla delar i projektet och sprida uppkomna resultat genom bred kommunikation och slut-/spridningsseminarium. Koordination av Tranemo Arbetsgivarring
och sprida kunskap om modellen.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Strategisk inriktning:

Marknadsföra och profilera nya Medarbetarcentrum
och våra värderingar via uppdaterad hemsida samt en ny
pr-broschyr.
Att skapa kontinuitet, användarvänlighet och kännedom om den nya databasen AdCore, vilket kan gynna
önskvärd personalrörlighet nu och på sikt.
Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa användningsområden.
Etablera det nya Verktyget GDQ (Group Development
Qustionaire) som är en metod för att beskriva och mäta
gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet
och produktivitet som arbetsgrupp.
Rekrytera någon ny medlemskommun.
Hålla oss omvärldsorienterade och aktivt medverka till
utveckling av Borås Regionen.

Tidplan för aktiviteter
Informera och demonstrera funktionen i den nya databasen AdCore, inklusive PEUP, fortlöpande under året.
Lansera ny uppdaterad hemsida och pr-broschyr under
första kvartalet 2013.
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Arrangera en nationell nätverksträff inom Medarbetarskap tillsammans med SKL under första kvartalet 2013.
Dialogträff med personalspecialister andra kvartalet
2013.
Minst 24 verksamhetspresentationer i kommunerna och
Tranemo Arbetsgivarring under året.
Starta en utbildningsomgång i vårt nya ledarskapsprogram under andra halvåret.
Slut-/spridningsseminarium i projektet under september
månad 2013.
Slutföra alla delar i ESF - projekt Funktionell Kompetens som pågår till och med september 2013.
I september/oktober arrangeras Riksringen möte i Borås.

Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Statistik redovisas två gånger under året från PEUP
beräkningar och olika enkätundersökningar som
genomförs löpande bland de medarbetare och grupper
som tar del av verksamheten. I statistiken ingår också
en rad numeriska tal som redovisar omfattningen av
verksamheten. Slututvärdering av mjuka värden och
beräkningar inom projekt Funktionell Kompetens kommer att redovisas. Verksamhetsuppföljningar skall ske
kontinuerligt av genomförd samverkan i olika nätverk
och av oss arrangerade träffar. Hur blev utfallet och vad
kan utvecklas?
Medarbetarcentrum
Kraft till förändring
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Beredning/verksamhet:
Utbildning & kompetensutveckling
– Navet Science center
Kompetensområde:
Utbildning & kompetensutveckling
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.

Navet – kompetensutveckling

Navet skall under året arbeta med minst tre kommuner kring entreprenöriellt lärande. Erfarenheterna från
STEPS- projektet utvecklas vidare i dessa kompetensutvecklingsprogram
Kunskap och känsla – en utbildning om framtiden för
Moder Jord genomförs med deltagare från minst fyra
kommuner.
Utbildningen att hålla engagerande föräldramöten
skall ifrån 2013 ingå i Navets ordinarie utbildningsutbud.
Utbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2010 fortsätter under året med
Borås Stads förskolor
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets pedagoger

Navet – pedagogiskt material

Verksamhet 2013
Under 2013 stärker Navet sin roll som mötesplats inom
teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya utvecklande arbetssätt där de entreprenöriella kompetenserna
är viktiga, konkretiseras och befästs. Navets arbete
startade i skolan och är och skall även i framtiden vara
med att utveckla utbildningssystemet. När nu Navet
blir en del i det kreativa området Simonland ges goda
förutsättningar att engagera många fler utanför utbildningssystemet.

Navet – huset

Från augusti 2012 till maj 2013 byggs Navet om och
ut. Nyinvigning av verksamheten sker i maj 2013, tre
dagars invigning som innehåller mycket kunskap och
kommunikation. Varje dag riktar sig till en speciell
målgrupp.
Nya utstsällningar om vatten, stadens system, energi,
mat och den hållbara staden byggs klart under 2013. En
ny entré med möjlighet att sitta ned och äta färdigställs.

Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på
naturvetenskap och teknik
Navet skall utveckla sex ämnesövergripande teman
inom naturvetenskap och teknik där samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet
kommer att vara entreprenöriellt och materialet genomsyras av hållbar utveckling.
Sex teman kommer att utvecklas och testas för årskurs 1
till 6. Varje temaområde ska ha med en tydlig progression och behandla:
• Vatten – naturliga och tekniska vattensystem
• Materia – råvaror, återanvändning och återvinning
• Energi – hållbar produktion och konsumtion
Två bokprojekt genomförs
Kemidraken Berta del 2 och fysikfladdermusen Tunda,
undervisningsmaterial till 4 åringar till årskurs 2. Tundamaterialet testas på pilotgrupper.

Styr- och reglerteknik

En ny teknikverkstad planeras och byggs under 2013.
Arbetet sker i nära samarbete med verkstadsföretagen
Ericsson, SPEED, Parker och Volvo bussar.

Undervisningsmaterial för högstadiet utvecklas och
testas på elevgrupper under 2013.

Kuben, Navets nya eventhall utrustas med bra scen, ljusoch ljudanläggning. Eventhallen skall hyras ut vid minst
tio tillfällen under året.

Prenumerationer på Kemitemat Berta
Navet sluter avtal med 5 kunder inom utbildningssektorn 2013-2014.
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Övrigt
Navet miljödiplomeras under året.
NOS-projketet, STEPS-projektet samt minst en övrig
utbildningsinsats utvärderas.

Resultatmål 2013
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Minst 20 000 elever på teman
Minst 15 000 besökare på helger och lov
Minst 4 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik för att implementera de nya kursplanerna genomförs
Minst 1 000 lärarutbildningsdagar genomförs i
matematik
Projektet STEPS lever vidare och utvecklas och ca
350 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och
naturvetenskap
Minst motsvarande 500 lärarutbildningsdagar för
personal i förskolan för att implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
Geometriutställningen skall hyras ut till minst två
platser
Vandringsutställningen i matematik, Bagdad, på
turné i Finland
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför
skolsystemet genomförs
Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag
och arbetsplatser, genomförs för minst 500 personer.
Bok och utbildningspaket om fladdermusungen
Tunda, kemidraken Bertas motsvarighet inom fysik,
produceras och erbjuds förskolor samt åk f-2.
Minst åtta nya teman kopplade till de nya utställningarna produceras
Navet kommer att delta i minst sju nationella och
internationella forum
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Nr 45
Principbeslut om Sociala investeringar i Borås
2013-05-20

2012/KS0621 759

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Sociala investeringar i Borås syftar till att motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i
god tid. Att inrätta en ”Social investeringsfond” kan då
vara ett medel att strukturera och finansiera långsiktiga
åtgärder som annars kan vara svårt att få till i ordinarie
årsbudgetar med begränsat utrymme. Detta förutsätter
att det finns pengar att ”sätta av” till en sådan fond utöver de ordinarie budgetramar som tilldelats nämnderna.
Kommunfullmäktige har därför beslutat att ”öronmärka” 20 mnkr i bokslut 2012 ur återbetalningen på
94 mnkr från försäkringsbolaget AFA. Detta kapital
bildar då en grund för kommunens Sociala investeringsfond. Även framöver beslutar Kommunfullmäktige
vid årsredovisningstillfället om ytterligare medel skall
öronmärkas och ställas till den Sociala investeringsfondens förfogande.
Den primära målgruppen för arbetet med Sociala investeringar i Borås är barn- och unga.

Projektbeskrivning
Projektförslagen skall komma från en nämnd eller flera
nämnder i samarbete. Utgångspunkten är att de föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser
som beviljas medel ur fonden skall vara tidsbegränsade
och inte ingå som en del av den löpande verksamheten.
I projektbeskrivningen skall minst följande uppgifter
redovisas.

Verksamhet

• Beskrivning av projektet
• Vilka av kommunens verksamheter och eventuella
externa parter är inblandade.
• Målgruppen som projektet riktar sig till

• Vad avser man att uppnå för effekter för målgruppen
och när beräknas effekterna visa sig.
• Hur och när skall effekterna bedömas, mätas och
rapporteras.
• Hur kan arbetssättet/metoden implementeras och
användas i den ordinarie verksamheten.
Ekonomi

• Totalkostnad för projektet med årlig fördelning.
• Beskrivning av den egna insatsen.
• Identifiera och redovisa de kostnadsminskningar som
projektet förväntas ge.
• I vilka verksamheter kommer kostnadsminskningar
att uppstå och när i tiden faller de ut.
• Redovisning av metod för att bedöma kostnadsminskningarna och hur dessa skall följas upp och
rapporteras.
• Återrapportering och avstämning av projekten skall
ske minst årsvis.

Vem bedömer och godkänner
inkomna förslag
De inkomna projektförslagen kommer att bedömas och
värderas vid två tillfällen per år. Beredningsgruppen
består av 2 politiker och 1 ersättare från respektive politiskt block samt Stadskansliet som är sammankallande
och leder arbetet. Beredningsgruppens förslag föreläggs
sedan Kommunstyrelsen för beslut. Årligen fastställer
Kommunstyrelsen hur mycket som får användas inom
ramen för avsatta medel.
Till sin hjälp vid beredning av inkomna projektförslag
kan forsknings och vetenskapskompetens bidra som en
del av urvalsprocessen.

Ekonomi/redovisning

En Social investeringsfond är varken en investering eller fond i enlighet med gällande redovisningsprinciper
för kommuner. De medel som kommunen avser att
använda till Sociala investeringar är i stället en del av
kommunens egna kapital men är särskilt ”öronmärkta”
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för ändamålet. I en sk balanskravsutredning i årsredovisningen görs en sidoordnad redovisning som kan se ut
enligt nedan i förenklad form.

År 2012

mnkr

Ekonomisk resultat enligt bokslutet

+100

Öronmärkning/avsättning till Social inv. fond

-20

Balanskravsresultat

+80

År 2013

mnkr

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
alt

(inkl kostnader för beviljade projekt)

+60

-10

Disponering ur fonden

+10

+15

+ 70

+5

Den sista kolumnen illustrerar det ovanliga läget då
kommunen redovisar ett negativt resultat inklusive
kostnader för beviljade projekt inom ramen för Sociala investeringar. Genom att disponera medel ur den
Sociala investeringsfonden blir balanskravsresultatet
positivt och ingen återställning av det negativa resultatet
behöver göra kommande år.
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Social investeringsfond inrättas i Borås Stad i enlighet med de principer som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse de politiker
och tjänstemän som skall ingå i beredningsgruppen
och ta fram riktlinjer för det praktiska arbetet.

Ekonomiskt resultat enligt bokslutet

Balanskravsresultat

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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Nr 46
Justering av Plan- och bygglovtaxan
2013-05-20

2013/KS0367 206

Från Samhällsbyggnadsnämnden

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2013-04-18

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera PBL-taxan. Nämnden anför att efter
några års tillämpning kan det konstateras att vissa delar
av taxan behöver anpassas.

Efter några års tillämpning av PBL-taxan kan
konstateras att vissa delar behöver anpassas till de
erfarenheter som förvaltningen hittills erhållit.

Förändringarna som Samhällsbyggnadsnämnden föreslår är:
• Kostnaden för kommunikation då grannar behöver
tillfrågas i bygglovsärenden har hittills varit orimligt
hög för ärenden av mindre omfattning. Den lägsta
kostnaden föreslås därför sänkas från 2 136 kr till
1 228 kr.
• Beräkningsmodellen för tidsersättning har hittills
byggt på vilket löneintervall berörd handläggare ligger inom. Då prisbeloppet ligger till grund för taxans
övriga delar föreslås att även beräkningen av tidsersättningen baseras på prisbasbeloppet.
I övrigt finns i förslaget hur kostnad skall tas ut för förhandsbesked respektive lämplighetslämplighetsprövning
vid beslut om byggnation.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

§ SBN 2013-000131
Justeringar av PBL-taxan

I de fall grannar och andra berörda måste tillfrågas
för handläggning av olika bygglovärenden tillkommer
en kommunikationskostnad för bygglovsökanden.
Kostnaden har ansetts vara orimligt hög för ärenden av
mindre omfattning. Avsikten med föreslagen justering
är att kommunikationskostnaden ska stå i rimlig
proportion till det som ska utföras.
Förslaget till justering av taxan omfattar även
beräkningsmodellen för tidersättning. Den är i
nuvarande taxa fastställd till ett bestämt krontal
beroende på vilket löneintervall berörd handläggare är
placerad i. Eftersom prisbasbeloppet ligger till grund
för övriga taxan, föreslås att det även ska gälla för
beräkning av tidersättningen genom att skapa en s k
tidfaktor.
Justeringsförslaget reglerar också hur kostnad ska tas ut
för förhandsbesked respektive lämplighetsprövning vid
beslut om byggnation utanför detaljplan.

Plan- och bygglovtaxan justeras enligt bifogat förslag.

I justeringen görs även viss redaktionell justering och
reducering av exempelbeskrivningarna.

KOMMUNSTYRELSEN
Christer Johansson
Tom Andersson		
Kommunalråd		
Ekonomichef

Handlingar

Tjänstemannaförslag till justeringar av PBL-taxan
2013-04-18
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå
Kommunfullmäktige att justera PBL-taxan enligt
bifogat förslag.
Beslutet sänds till

Beslutsprotokoll och handlingar till Kommunstyrelsen,
Diarium. Meddelande om beslut Bygglovchef
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Ändringar är markerade med röd text

Plan- och bygglovtaxa
Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-19
Gäller fr o m 2013-07-01

Allmänna regler om kommunala
avgifter
Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap 3b § kommunallagen (1991:900), som har
följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster
och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och
nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga
att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är
särskilt föreskrivet”.
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter
inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen.
Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en
tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även
”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för
en obligatorisk verksamhet (se prop 1993/94:188 s 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta
ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen

För Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet reglerar
12 kap 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked,
beslut eller handläggning som avgiften avser. För all
kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 8 kap 3c § kommunallagen.
”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter
än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden)”.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet
har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte
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får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala
avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för
verksamheten (se bl a Petersén m fl). Kommunallagen,
kommentarer och praxis, 2006, s 354).
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa
kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader
som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på
direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och
utrustning, försäkringar m m. Exempel på indirekta
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl a prop 1993/94:188 s
85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda
regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska
bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga. Av
betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal
verksamhet är däremot den s k likställighetsprincipen,
som uttrycks i 2 kap 2 § kommunallagen.
”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar
endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika
avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmed
lemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala
samma avgifter. Kommunen får t ex inte ta ut andra
avgifter av fritidsboende än av permanentboende för
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger
heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot
finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna
med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade
taxor (se prop 1993/94:188 s 87 och Petersén m fl
s 65-66).

Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna
innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan
länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta
förbud framgår direkt av 2 kap 3 § kommunallagen:
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”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”

om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:

I 12 kap 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas
av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när
uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning
nedan, samt NJA 1974 s 10).

Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen beslutar
Kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning
enligt plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas
verksamhet inom Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap plan- och bygglagen (2010:900).
Där anges i 8 § att Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut
avgifter för:
1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden
ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad
eller annat bygglov enligt 16 kap 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den
fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna. Enligt kommunalrättsliga
grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför
inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn
enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar
ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och
bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga
skäl för det (jämför 2 kap 2 § kommunallagen). Samhällsbyggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och
allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop 2009/10:170 s. 351 f).

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta
om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av
taxan måste beslutas av Kommunfullmäktige. Om
kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning
innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och
fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon
justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Överklagande av beslut om taxa

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas
enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap kommunallagen. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad.
Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten
inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har
tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver
vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan
gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden
Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall
ankommer på den eller de kommunala nämnder som
svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av
avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten
i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten
kvar hos den ansvariga kommunala nämnden.
Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om
avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona
vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas
till gällande regler.

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap 10 § plan- och bygglagen
att det är Kommunfullmäktige som ska fatta beslut
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Mervärdesskatt

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på
myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på
avgifter enligt uppdragstaxa.

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds
beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas
enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till
Samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den
dag han fick del av beslutet.

Vad avgiftsbeslut bör innehålla

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om
avgift bör framgå:
• Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har
debiterats.
• Hur stor avgift som debiteras.
• När betalning ska ske.
• Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta
finns i 22-28 §§ förvaltningslagen).
• Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.
Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad
handläggning av ärendet. Finner Samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar
en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt
ärende. Samhällsbyggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman
vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp
i tabellerna, beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om
skälig avgift grundad på tidersättning.

Antagande av taxan

Antagande av taxan beslutas av Kommunfullmäktige,
detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.

Betalning av avgift

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid
som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning
sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för av
slagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning
ska då ske mot eventuell bygglovavgift.
Debitering av avgift sker i samband med beslut om
startbesked. Ytterligare avgift kan tas ut senare för tillkommande handläggning och/eller tjänst. För kostnader
p g a detaljplan, se text i anslutning till tabell 8.
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Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Denna taxa gäller för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900),
om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande
tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som
hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en
funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa
avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.
Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8
(om kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om
kommunen har fler invånare än 50 000) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan.
Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara
lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t ex Sveriges Kommuner
och landstings kommungruppsindelning, dock alltid
med beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.

Byggsanktionsavgift

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. (PBL)
eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav
på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift)
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap 12 §.
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Benämningar av faktorer för beräkning av
avgifter

HF

Handläggningsfaktor

KOM Faktor för kommunicering
KF

Kartfaktor

mPBB	”Milliprisbasbelopp” en tusendels
prisbasbelopp

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt
fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med
minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om
så erfordras.
Vid de tillfällen någon ansöker om lov för s k bygglovbefriad åtgärd, kan avgift tas ut till 70 % av kostnad
enligt taxan.

MF

Mätningsfaktor

N

Justeringsfaktor (N=1,2)

OF

Objektfaktor

PF

Planavgiftsfaktor

UF

Utstakningsfaktor

Exempel på beräkning av avgift

XF

Komplexitetsfaktor

TF

Tidsfaktor

Bygglov för enbostadshus 250 m2 BTA inkl huvudbyggnad och komplementbyggnad inom detaljplan.
(prisbasbelopp 2011 = 42 800 kr.)

Grundprincip för beräkning av avgift:
Faktor x mPBB x N x XF

OF 	för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) +öppenarean (OPA).
PF		

beräknas efter BTA + OPA.

MF

beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

KF		

beräknas efter markarean.

Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller
flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad	Ändring av en byggnad som innebär
en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad

Ändring

Ändring av en byggnad som innebär
att hela byggnaden eller en betydande
och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
En eller flera åtgärder som ändrar en
byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna
enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1, gälla i
tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m m skall beräkningsregler och definitioner enligt
plan- och byggförordningen tillämpas.

Tabell

Bygglov
Formel

Delvärden

Bygglovavgift
inkl startbe4+5
sked

mPBB x OF x
(HF1+HF2) x N
x XF.

42,8 x 6 x (24+28)
x1,2 x 1

Nybyggnads23
karta

mPBB x KF x N

42,8 x 150 x 1,2

Utstakning

mPBBxMF x N

42,8 x 150 x 1,2

24

Borttaget

Total avgift

Avgift
(kr)
16 024
7 704
7 704
30 432

I de fall kommunen inte tagit betalt för den nedlagda
arbetstiden i planarbetet tas kostnaden ut i samband
med bygglovet som en planavgift. I detta exempel blir
kostnaden:
Planavgift
Planavgift

8

mPBB x OF
x PF x N

42,8 x 6 x 150
x 1,2

46 224

Avräkning

Om synnerliga skäl föreligger kan nämnden, efter särskild prövning, återbetala i förskott erlagda avgifter för
åtaganden som nämnden ej utfört.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av
kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska
avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive til�läggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs preskription sker efter tio år.
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Tabeller

Tabell 2 Tidersättning

Tabell 1 Objektsfaktorer

Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs den
debiterbara tiden ska vara 75 %) kan timersättningen
tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400 årsarbetstimmar.

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt,
byggnader och anläggningar beroende på storlek.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl
bygglovpliktiga komplementbyggnader

I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader,
utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, eftersom stora variationer förekommer.

Mycket enkla byggnader < 50 m2 *

2

0-49

4

50-129

6

Löneintervall (månadslön), kr

130-199

8

-21 999

11,5

200-299

10

22 000-27 999

13,5

300-499

14

28 000-33 999

15

500-799

20

34 000-39 999

17

800-1199

26

40 000-45 999

19

36

46 000-

23

1 200-1 999
2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999
(PF över 10 000 m2, se tabell 8)

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+3/1 000 m

För en- och 2-bostadshus <250 m2, tillämpas objektfaktor 6. För varje därefter påbörjat 10 m2-intervall ska
0,3 adderas till objektfaktorn (ex objektfaktor 7,5 för en
villa på 300 m2).
Avgiften inkluderar huvud- och komplementbyggnader
i samma ärende.

TF

Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan
tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut och
vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Kommunikation:

Beskrivning

Brev

Grannehörande
i lovärenden

23 -60*

Kungörelse

Grannehörande
i lovärenden

80**

Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikestidning

Vid expediering

2

*	I separat ärende, t ex carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl PBL 9 kap
4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus,
transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ
beräknas area-faktorn efter dessa byggnaders totala
BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tidsersättning = antal tim x mPBB x N x TF

KOM

5

*	Avgiften för underrättelse genom brev beräknas med
utgångspunkt från kostnaden för HF1 enligt följande: 0,4 x (mPPB x OF x HF1 x N). Avgiften som
tas ut är aldrig lägre än KOM = 23 och inte högre än
KOM = 60.
**	Vid en- eller tvåbostadshus ska avgiften för underrättelse beräknas som brev även vid kungörelse.
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla
tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1, alternativt tabell 2)
Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Tillsyn (platsbesök)

7

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig

7

Startbesked
Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Exempel på justeringar
Justering
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan *

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning

0,75 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Ändring

0,7 bygglovavgift (berörd del)

* Avgiften justeras om det inte finns ett gällande förhandsbesked.

Komplexitetsfaktor

Större och komplicerade eller tidskrävande projekt kan komma att kräva mer
handläggningstid. Enkla projekt kan kräva kortare handläggningstid. För
dessa fall kan i taxan tillämpas en faktor (XF) för komplicerad resp enkel
handläggning. Alternativt kan särskild tidsersättning tillämpas.

Komplexitetsfaktor (XF)
Handläggning

ME
mycket enkel

E
enkel

N
normal

K
komplicerad

MK
mycket komplicerad

X-faktor

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

Förklaring av komplexitetsfaktor

Faktorn syftar till handläggningen av ärendet och projektets omfattning.
Exempel på vad som kan ge upphov till att en justering används.
ME

= enkla projekt, avgiften motsvarar inte nedlagda resurser

E

= enkla projekt, avgiften motsvarar inte nedlagda resurser

N

= vanliga projekt, med normal handläggning och granskning

K

= omfattande projekt som kräver extra granskning och handläggning.

MK

= omfattande projekt som kräver extra granskning och handläggning.
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Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked

100 mPBB - utanför planlagt område
50 mPBB - innanför planlagt område

Ingripandebesked

Tidersättning

Planbesked (se nedan)

Tidersättning (dock minst 200 mPBB)

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked

Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp.
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp.
Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Planbesked – ärendekategorier
Enkel åtgärd

10 000 kronor (cirka en till två arbetsdagar).
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1.

2.
3.

Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea
om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.

Medelstor åtgärd

15 000 kronor (cirka två arbetsdagar).
1.

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier
för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor
åtgärd.

Stor åtgärd

10 % av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor (cirka en arbetsvecka).
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100
lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller
ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Planavgifter
Grundformel planavgift: mPBB x OF x PF x N

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per
1 000 m² (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102).
Planfaktor (PF)
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser

75

45

45

Detaljplan

150

75

75

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan

60

30

30

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas,
ändras eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov.
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och
parternas åtagande i övrigt.
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t
ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i
motsvarande grad.
Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §
PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock
debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från
planen (tolkningsutrymmet).
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas
planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detalj
planer (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen
av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas
enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas
planfaktor som för nybyggnad.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex där
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan
mätas enligt standard för BTA eller OPA.

Planavgift tas inte ut för
• nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
• tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²
Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: innan samråd 60 % efter
antagande 40 %
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Tabell 9 Godkännande av sakkunnig,
kontrollansvarig OVK,
(Obligatorisk VentilationsKontroll)
Avgift = HF x mPBB x N
Avser

HF

Ny sakkunnig

25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter
förordning 1999:371 om hissar m m i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss

Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11 Nybyggnad, exempel på faktorer
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Samhällsbyggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för
att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan
tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

0,3 x OF (intervall enl ovan)

24

28

8

17

28

Stor, enkel byggnad, oisolerad – lagerhall ≥ 600 m
Vindsinredning ≤ 199 m

2

2
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Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 1 x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Objekt

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) <50 m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) >50 m2

4

17

15

Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus

4

14

15

OF

HF1

HF2

≤ 15 m2

3

14

10

16-49 m2

4

17

15

50-129 m2

6

17

28

130-199 m2

8

17

28

200-299 m2

10

17

28

300-499 m2

14

17

28

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek men ≤ 50 % av ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus, lusthus m.m. oisolerat

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

OF

HF1

HF2

Fritidshus ≤ 80 m2

4

21

28

Kolonistuga ≤ 40 m2

2

14

15

Nätstation/pumpstation

4

14

13

Växthus, lusthus och likn. oisolerat < 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

4

17

23

Tabell 12 Tillbyggnad, exempel på faktorer
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 2 x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Huvudbyggnad, Tillkommande yta BTA

Ytterligare intervall se tabell 11

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF 2
Komplementbyggnad

Tabell 13 Enkla byggnader, exempel på faktorer
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Typ

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt komplicerade
som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för permanenthus.
1

Bygglov inklusive startbesked		
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Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges oftast startbesked i samband med lov.
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
OF
Balkong 1-5 st

2

Balkong >5 st

3

Inglasning av balkong 1-5 st

2

Inglasning av balkong >5 st

3

Inglasning av uteplats/ uterum

3

Skärmtak < 30 m

2

2

Skärmtak ≥ 31 m2

3

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Fasadändring, mindre

2

Fasadändring, större

4

Bostadshiss – handikapp enbostadshus1

2

Hiss/ramp*

4

Mur och eller plank vid enbostadshus

4

Mur och/eller plank

6

Solfångare

2

Tabell 15 Anmälan 4
Avgift = HF2 x mPBB x N x XF
HF2
Eldstad/st
Grundförstärkning enbostadshus
Grundförstärkning
Ventilationsanläggning enbostadshus
Ventilationsanläggning övriga

25
90
200
50
140

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning

25

4 V
 id framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N x XF
Rivning

HF

< 250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1 000 m2 BTA

400

Tabell 17 Bygglov för skyltar 5
Prövning skall ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N x XF

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
OF

Baseras på skylt-area
Sammanlagd area vid flera
skyltar i samma ärende

Skyltar
Ärende

<1,5 m2

1,5-4 m2

>4 m2

Fristående skylt, ljusanordning

2

4

6

Fasadmonterade skyltar inkl vepa, ljusanordning

2

3

5

Byggskylt placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten
större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det
består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras
och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras
om skyltprogrammet följs.
5	Vid framtagandet av taxan har plan- och byggförordning ännu inte antagits. Tabellen
behöver justeras efter plan- och byggförordningens lydelse.

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1)
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Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N x XF
HF 1
(alt tiders)

HF 2
Tidersättning

Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod

ett torn

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

2- 4 st

1 200

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark

> 5 verk

2 500

Antal timmar (minst 1)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggningar räknas upp i kommande plan- och byggförordning.
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N x XF

Anläggning på land

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Objekt

Beskrivning

OF

Anläggningens yta

<5000 m2

60

24

28

Tillägg görs för byggnad enl ovan

5 000-10 000 m2

80

24

28

100

24

28

≥10 000 m2
Mindre anläggningar t ex Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)

HF1

HF2

Anläggning i vatten

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som fast anlagd

för fler än 10-12 båtar, (annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar, < 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2, flera bryggor

för fler än 10-12 båtar, annars inte hamn

80

24

28

Utökning med pontonbrygga –

per brygga

5

24

28

Tabell 21 Övrigt
Avgift = HF x mPBB x N
Typ

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked

Full avgift HF 1 alternativt tidsersättning

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

HF

20
25 % av normal bygglovavgift eller tidersättning
se tabell 2
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Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor
Nämnden har antagit särskild taxa i samarbete med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta/Bygglovkarta/Enkel bygglovkarta krävs om Samhällsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt.

Avgift = mPBB x KF x N
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga bygg- KF
nader, planinformation
Nybyggnadskarta*

KF
Bygglovkarta

Kostnad
Enkel bygg-lovkarta

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta

150

100

40% av bygglovavgiften

Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus
samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre
eller lika med 2 000 m2.

150
150+6 per påbörjad
200 m2-intervall

100

40% av bygglovavgiften

2 001-5 000 m

2

240

150

40% av bygglovavgiften

5 001-7 000 m2

350

200

40% av bygglovavgiften

7 001-10 000 m

450

300

40% av bygglovavgiften

2

550

400

40% av bygglovavgiften

15 001-20 000 m2

650

500

40% av bygglovavgiften

20 001-30 000 m

800

600

40% av bygglovavgiften

Offert

Offert

40% av bygglovavgiften

2

10 001-15 000 m

2

30 001 m eller större
2

* Kartan innehåller anslutningspunkter inom kommunal VA-anläggning
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Tabell 24 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma
beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera
tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med
slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i
läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av Samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än Samhällsbyggnadsnämndens personal,
tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift,
som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning

Utstakningsfaktor UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
< 49 m2

80

1-199 m2

150

200-499 m2

150+6 per påbörjad 10 m2 -intervall

500-999 m2

240

1000-1 999 m2

290

2 000-2 999 m2

340

Större än 3000 m2

Offert

Tillägg per punkt utöver 4

10

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska beräknas för hela
ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar

Tidersätting se tabell 2

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till
en- och tvåbostadshus (4 punkter).
< 199 m2

70

Tillägg per punkt utöver 4

5

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
< 199 m2

50

200-1 000 m2

100

Tillägg per punkt utöver 4

5

Övrig utstakning
Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning (minst 1 h)
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Tabell 25 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2.
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

< 199 m2

75

200-499 m2

90

500-999 m2

110

1 000-1 999 m

2

130

2 000-2 999 m2

150

3 000-5 000 m2

170

Tillägg per punkt utöver 4

2

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till
en- och tvåbostadshus (4 punkter)
< 199 m2

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)
< 199 m2
200-1 000 m

40
2

Tillägg per punkt utöver 4

80
1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Tabell 26 Markering och inmätning av
tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N

(Moms 25 % tillkommer)
MF
Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter
per beställning)
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Tabell 27 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift per HA = mPBB x KF x N

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet
för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas
i tiden och till visst angivet ändamål.
Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel i %

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

100

30

All information
Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

Höjdgitter

5

Digitalt ortofoto
Upplösning (m/pixel)
0,2

0,05

0,5

0,0125

Tabell 28 Utskrift
Avgift per m2 = mPBB x ÅF x N

(Moms 25 % tillkommer)
Pappersformat

ÅF

A3

0,3

A2

0,5

A1

0,8

A0

1,5
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Nr 47
Rapport om Borås Stads åtgärder för buller 2013-2017
2013-05-20

2013/KS0370 425

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör
därmed de kommuner som enligt EU-direktiv och
Förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller ha
klarlagt omgivingsbuller inom kommunen senast den
30 juni 2012. Kommunen är ålagd att därefter upprätta
ett åtgärdsprogram som ska fastställas senast 18 juli
2013.
Miljö- och konsumentnämnden har upprättat en rapport om åtgärder för buller som innehåller en rad olika
åtgärder för att minska antalet bullerstörda invånare i
kommunen. Några av de föreslagna åtgärderna innebär
en riktad satsning på bullerminskning för prioriterade
grupper som barn i skolor och förskolor samt äldre.
Satsningen kommer särskilt att ha fokus på de lokaler de
vistas i. Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering där cykelsatsningar och underlättande för alternativ
till biltrafik är nödvändiga inslag. Dokumentet gäller
för perioden 2013-2017.

Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag		

2013-04-16

§ 65
Rapport om Borås Stads åtgärder för
buller 2013-2017 enligt Förordning (SFS
2004:675) om omgivningsbuller
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har upprättat en rapport om åtgärder för buller som innehåller en rad olika åtgärder för
att minska antalet bullerstörda invånare i kommunen.
Några av de föreslagna åtgärderna innebär en riktad
satsning på bullerminskning för prioriterade grupper
som barn i skolor och förskolor samt äldre. Satsningen
kommer särskilt att ha fokus på de lokaler de vistas i.
Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering
där cykelsatsningar och underlättande för alternativ till
biltrafik är nödvändiga inslag.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2013.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa rapporten ”Borås Stads åtgärder för buller
2013-2017 enligt förordning om omgivningsbuller
SFS 2004:675” och skicka rapporten till Naturvårdsverket i enlighet med Förordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och Konsumentnämnden antar rapporten
”Borås Stads åtgärder för buller 2013-2017”. Rapporten
översänds till Kommunstyrelsen för fastställande av
Kommunfullmäktige och rapportering till Naturvårdsverket i enlighet med Förordningen (SFS 2004:675) om
omgivningsbuller.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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För kännedom till

Ärendet

Fritids- och folkhälsonämndcn, Tekniska nämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämndcrna
Öster, Väster och Norr, Lokalförsörjningsnämnden,
Borås City, AB Bostäder i Borås Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen

Miljöförvaltningen har upprättat en rapport om åtgärder för buller i enlighet med Förordning (SFS 2004:675)
om omgivningsbuller. Åtgärderna gäller för perioden
2013-2017.

2013-04-09
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden

Rapport om Borås Stads åtgärder för
buller 2013-2017 enligt Förordning (SFS
2004:675) om omgivningsbuller
Sammanfattning

Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör därmed de kommuner som enligt förordningen senast den
30 juni 2012 ska ha kartlagt omgivningsbullret inom
kommunen samt utarbetat strategiska bullerkartor som
avser 2011. Kommunen ska därefter enligt förordningen
upprätta ett förslag till ett åtgärdsprogram och fastställa
det senast den 18 juli 2013. Åtgärdsprogrammet ska
därefter omprövas efter senast fem år.
I 2012 års bullerkartläggning beräknas cirka 40 procent
av Borås Stads invånare vara utsatta för bullernivåer
mellan 50 och 75 dBA då bullerkällorna är alla vägar
och järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55
dBA är ca 25 % bullerstörda vilket motsvarar 26 600
personer.

Miljöförvaltningen hat upprättat en rapport om åtgärder för buller som innehåller en rad olika åtgärder för
att minska antalet bullerstörda invånare i kommunen.
Några av dc föreslagna åtgärderna innebär en riktad
satsning på bullerminskning för prioriterade grupper
som barn i skolor och förskolor samt äldre. Satsningen
kommer särskilt att ha fokus på de lokaler de vistas i.
Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering
där cykelsatsningar och underlättande för alternativ till
biltrafik är nödvändiga inslag.

Under perioden 2013-2017 planerar Borås Stad en
rad olika åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i kommunen. Några av de föreslagna åtgärderna innebär en riktad satsning på bullerminskning
för prioriterade grupper som barn i skolor och förskolor
samt äldre. Satsningen kommer särskilt att ha fokus på
de lokaler de vistas i. Ytterligare åtgärder är trafik- och
samhällsplanering där cykelsatsningar och underlättande för alternativ till biltrafik är nödvändiga inslag.

Förslag till beslut

Uppföljning av åtgärderna kommer att göras årligen av
Miljöförvaltningen i anslutning till övrig uppföljning
av Borås Stads miljöarbete. Vart femte år ska en större
utvärdering ske av bullerstörningar och åtgärder för att
minska dessa.

Miljö- och Konsumentnämnden antar rapporten
”Borås Stads åtgärder för buller 2013-2017”. Rapporten
översänds till Kommunstyrelsen för fastställande av
Kommunfullmäktige och rapportering till Naturvårdsverket i enlighet med Förordningen (SFS 2004:675) om
omgivningsbuller.

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Pia Aspegren
Miljöchef
Miljöutredare
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Rapport
Borås Stads åtgärder för buller
2013-2017 enligt förordning om
omgivningsbuller SFS 2004:675
Sammanfattning
Ett av de mest omfattande miljö- och hälsoproblemen
inom EU är omgivningsbuller. Enklare symptom kan
vara störd sömn och vila, stress, svårigheter att höra
vad andra säger samt koncentrationssvårigheter och
försämrad inlärning. För den vuxna befolkningen finns
flera undersökningar som visar på risker för hjärt- och
kärlsystemsjukdomar samt förhöjt blodtryck.
Borås Stad har sedan 2003 arbetat med en bullersaneringsplan med bullerbegränsande åtgärder. Åtgärderna
har i huvudsak varit skydd som skärmar och vallar samt
bidrag till fönsterbyten.
Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör
enligt ett EU-direktiv därmed de kommuner som senast
den 30 juni 2012 ska ha kartlagt omgivningsbullret
inom kommunen och utarbetat bullerkartor. Därefter
ska kommunen ta fram ett åtgärdsprogram som ska
fastställas senast den 18 juli 2013.

kommunen och utarbetat bullerkartor. Kommunen är
ålagd att därefter upprätta ett åtgärdsprogram som ska
fastställas senast 18 juli 2013.
Detta dokument är upprättat enligt Förordning (SFS
2004:675) om omgivningsbuller av Borås Stads miljöförvaltning i samråd med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadskansliets Sambällsplaneringsavdelning,
stadsdelsförvaltningarna Öster, Väster och Norr,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Borås City, AB Bostäder i Borås, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.
Dokumentet gäller för perioden 2013-2017.

2. Hälsoeffekter
Omgivningsbuller är ett av de mest omfattande miljöproblemen inom EU. Buller påverkar människor på
olika sätt beroende på typ av buller, styrka och frekvenser, hur det varierar över tiden, och tid på dygnet.
Omgivningsbuller kan bland annat medföra störd sömn
och vila, stress, svårigheter att höra vad andra säger,
koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning.
För den vuxna befolkningen finns flera undersökningar
som visar på risker för bjärt- och kärlsystemet samt
förhöjt blodtryck.

2012 gjordes en kartläggning av buller i Borås Stad. I
kartläggningen ingick en beräkning av antalet invånare
som utsätts för olika ljudnivåer. Beräkningen visade att
cirka 40 procent av kommunens invånare var utsatta för
bullernivåer mellan 50 och 75 dBA då bullerkällorna är
alla vägar och järnvägar. Tittar man bara på nivåerna
över 55 dBA var ca 25 procent bullerstörda, vilket motsvarar 26 600 personer.

Barn är en särskilt känslig grupp eftersom de utvecklas
både fysiskt och mentalt. Antalet barn i tätorter ökar
konstant. De väljer inte själva vilken inomhusmiljö de
vistas i utan är beroende av att vuxna skyddar dem från
farliga miljöer och skadlig exponering.

Under perioden 2013-2017 planerar Borås Stad en
rad olika åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i kommunen. Åtgärderna ligger inom andra
pågående projekt som kommunen arbetar med och
är således ännu inte antagna utan ska ses som förslag.
Några av de föreslagna åtgärderna är en riktad satsning
på prioriterade grupper som barn i skolor och förskolor
samt äldre. Satsningen kommer särskilt att ha fokus på
de lokaler de vistas i. Ytterligare åtgärder är trafik- och
samhällsplanering där cykelsatsningar och att underlätta
alternativ till biltrafik är nödvändiga inslag.

De bullerkällor som ingår i Borås Stads kartläggning är
vägtrafik och järnvägstrafik. Vägtrafiken är den största
källan till buller och viktigast att åtgärda. Borås Stads
åtgärder omfattar enbart bullerbegränsningar för vägtrafiken. Järnvägen ingår i Trafikverkets ansvar. Trafikverket är även väghållare på det större vägnätet, riksvägarna
27, 40, 41 och 42 (utom mellan norr om riksväg 40 och
Sjöbo). Resterande del av vägnätet är Borås Stad väghållare för.

3. Bullerkällor och avgränsning

4. Kartläggning
1. Bakgrund
Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör därmed de kommuner som enligt EU-direktiv och Förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller senast den
30 juni 2012 ska ha kartlagt omgivningsbullret inom
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Utifrån bullerkartläggningen har vi beräknat hur
många boende som exponeras för olika bullerintervall
från de olika bullerkällorna. För att få fram dessa siffror
har vi matchat bullerutbredningskartorna mot befolkningsdata. Det är inte möjligt att jämföra den nya bul-
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lerkartläggningen med tidigare kartläggning från 2003.
Den förra var enbart för centralorten, i den nya ingår
hela kommunens geografiska område.
I 2012 års bullerkartläggning beräknas ca 40 procent av
Borås Stads invånare vara utsatta för bullernivåer mellan
50 och 75 dBA, då bullerkällorna är alla vägar och järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55 dBA är ca 25
procent bullerstörda vilket motsvarar 26 600 personer,
se bilaga 1, tabell 3.

6.1 Tysta områden

Miljöförvaltningen ska kartlägga tysta områden och
områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller. Kartläggningen ska vara ett underlag för
vidare planering.

6.2 Lekytor kring skolor och förskolor

Inventeringen av skolor och förskolor kommer särskilt
att prioritera de utomhusmiljöer där barn vistas regelbundet.

7. Genomförda åtgärder

Ljudutbredning i olika intervall, korsningen riksväg 40,
42 och 27 genom Borås till Annelundsmotet. Inom det
mörkblå fältet är det högst ljudnivå därefter kommer i
fallande ordning lila, röd, orange och gul.

Genom Borås går stora vägar som riksvägarna 27, 40,
41 och 42. Där är mängden biltrafik stor och andelen
tung trafik hög, vilket innebär höga bullernivåer. Borås
Stad har sedan 2003 en bullersaneringsplan med bullerbegränsande åtgärder. Åtgärderna har i huvudsak
bestått av skydd som skärmar och vallar samt bidrag till
fönsterbyten. Det har även gjorts om- och nybyggnation
av vägar samt trafikregleringar vars syfte primärt inte
har varit bullerskydd, men som ändå medfört minskat
buller för människor. Borås har också infört hastighetssänkningar, stängt av gator i centrum samt provat olika
gatubeläggningar för att dämpa buller.

5. Prioriterade grupper

8. Planerade åtgärder

Kunskapen är bristfällig om hur höga ljudnivåerna är
vid lokaler för brukare som själva inte har möjlighet att
välja var de vill vistas, till exempel skolor, förskolor och
äldreboenden. Inga riktade bullerskyddsåtgärder har
gjorts för dessa platser. Under perioden ska Miljöförvalmingen inventera vilka lokaler som ligger inom de olika
ljudintervallerna. Inventeringen kopplas till kartorna
med de olika ljudintervallerna. Därefter prioriteras
åtgärder för lokalerna med de högsta ljudnivåerna.

Under perioden 2013-2017 planeras ytterligare åtgärder för att minska antalet bullerstörda invånare i Borås
Stad. Förutom minskad bullerstörning har åtgärderna
även andra positiva miljö- och hälsoeffekter som bättre
luftkvalitet, säkerhet och trivsel.

6.	Utomhusmiljöer med särskilda
kvaliteter
Ljudnivåerna är höga på många utomhusplatser, till
exempel parker och rekreationsområden. Inga riktade
bullerskyddsåtgärder har gjorts för dessa platser. Miljöförvaltningen planerar en inventering av dessa områden
under perioden.

8.1 Trafikplanering

Sedan 2012 samverkar berörda förvaltningar för att
utarbeta långsiktigt hållbara strategier inom trafikområdet och transportsektorn. För att uppnå visionen
och en hållbar utveckling är det viktigt att bryta bilens
dominans till förmån för kollektivtrafik, cyklande och
gående.
Trafikverket bygger en ny sträckning för riksväg 27
mellan Viared och Kråkered för att förbättra såväl
förbindelserna mellan västra och sydöstra Sverige som
trafiksituationen i Borås genom minskad genomfartstrafik i stadens centrala delar.
Förbifart Sjöbo ska leda trafik öster om järnvägen. Vägen ökar framkomligheten för trafikanter och minskar
buller och trafikproblem på Sjöbo.
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Trafikanalysprojektet Rätt fart i staden har det främsta
målet att skapa en trafiksäkrare miljö, men ska även
minska bullernivåerna med lägre hastighet.
Parkeringsnormen måste ses över under perioden.
Borås deltar i EU-projektet QUEST för urbana energieffektiva hållbara transporter. Där kommer förslag på
till exempel parkeringsledningssystem, bättre förutsättningar för bilpooler och flexibla parkeringstal för nya
bostäder.

8.2 Fordon

Att påverka ljudnivån från fordonen sker främst på
nationell nivå i till exempel EU-arbetet om gränsvärden för fordon och arbetet för tystare däck. Borås Stad
ställer krav avseende buller vid upphandlingar av fordon
och kollektivtrafik. En annan åtgärd är konsumentupplysning om fordons och däcks bullrande egenskaper.
Upphandlingsavdelningen ställer vid nyköp av bilar
krav på till exempel andelen elbilan i den kommunala
bilpoolen.
Det pågår ett bilpoolprojekt där kommunen utreder
möjligheterna att låta Borås invånare låna bil och därmed minska antalet bilar i kommunen. Därmed ökar
också antalet elbitar i fordonsflottan, samt möjligheten
att påverka val av bullerdämpande utrustning, t ex däck.

utarbetar handlingsplan utifrån det. Vi optimerar rutter
för till exempel hemtjänst, färdtjänst, mattransporter
och skolskjutsar. Vi utreder en central omlastningscentral och samordnade transporter med miljöfordon för
leveranser till kommunen, och kräver vid upphandling
av leverantörer att de redovisar körsträckor.

8.5 Cykling

Infrastruktur för cykling ska beaktas i den fysiska
planeringen. Ett bemannat cykelgarage nära resecentrum ska byggas under perioden. Kommunen ser över
möjligheter till ett hyrsystem för cyklar.

8.6 Revidering av bullersaneringsplanen

Under perioden ska Miljöförvaltningen uppdatera den
tidigare bullersaneringsplanen.

8.7 Direkta åtgärder för vägen

Ytterligare ljuddämpning utmed riksväg 40 måste utredas, liksom variabla hastigheter och tystare asfalt. Att
undvika gatsten och gatplattor i centrum är också en av
de åtgärder som måste ses över. Information till bilister
om varför hastigheten sänkts är ytterligare en åtgärd.

9. Samrådsredogörelse
8.3 Samhällsplanering

I samhällsplaneringen är det mycket angeläget att inte
bygga in nya problem utan att i stället minska eller ta
bort de befintliga problemen. Nya bostäder eller andra
verksamheter som är extra känsliga ska inte placeras i
bullriga områden, om inte planeringen visar att inga nya
problem uppstår. Motsvarande gäller för planering av
nya vägar. Ny- och ombyggnad av vägar ska ske på rätt
plats och med rätt skyddsåtgärder. Borås Stad samverkar mellan de berörda förvaltningarna så att frågor och
hänsyn kommer fram redan i det tidiga planarbetet.
Ny översiktsplan ska tas fram under perioden. Där
kommer diverse underlag att ingå, som inventeringen av
tysta områden, trafikstrategin och bullerkartläggningen.

8.4 Optimering av transporter och leveranser

Att optimera transporter och leveranser ger ekonomiska
besparingar och minskad klimatpåverkan, och kan
även innebära mindre buller och luftutsläpp. Borås
Stad avsätter resurs för logistisk planering, inventerar
transporter och leveranser, kartlägger förbättringar och
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Förslagen har tagits fram i samarbete mellan Miljöförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvalmingen,
Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning, stadsdclsförvaltningarna Öster, Väster och Norr, Lokalförsörjningsförvaltningen, Borås City, AB Bostäder i Borås,
Fastighetsägarna samt Hyresgästföreningen

10. Utvärdering
Uppföljning kommer att göras årligen av Miljöförvaltningen i anslutning till övrig uppföljning av Borås Stads
miljöarbete. Vart femte år ska en större utvärdering ske
av bullerstörningar och åtgärder för att minska dessa.

11. Kostnader
Förslagen är så generella att det inte är möjligt att göra
en kostnadsanalys av effektivitet och nytta.
Åtgärder för minskade bullerstörningar ska integreras
i ordinarie verksamheter. I de fall ökade resurser krävs
sker det inom ramen för Borås Stads budgetarbete.
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Bilaga 1
Tabell 1. Antal bullerutsatta invånare i Borås Stad.
Ljudmåtten är Lden,, och Lnigh, och källan är de mest
trafikerade vägarna, de med mer än 3 miljoner fordon
per år.
Enbart vägar med mer än 3 miljoner fordon per år
L

den i intervallen

Antal utsatta
Andel av
invånare invånare (%)

L
night Antal utsatta
Andel av
i intervallen
invånare invånare (%)

50-54 dB(A)

7 200

7

45-49 dB(A)

5 900

6

55-59 dB(A)

5 400

5

50-54 dB(A)

3 600

3

60-64 dB(A)

3 200

3

55-59 dB(A)

2 600

2

65-69 dB(A)

1 900

2

60-64 dB(A)

400

0,4

70-74 dB(A)

100

0,1

65-69 dB(A)

0

0

0

0

>70 dB(A)

0

0

17 800

Ca 17 %

Summa 45-70 dB(A)

12 500

Ca 12

>75 dB(A)
Summa 50-75 dB(A)
Invånare i Borås Stad 2011

104 106

Tabell 2. Antal bullerutsatta invånare i Borås Stad.
Ljudmåtten är Lden och Lnight och källan är både de
vägar som trafikeras mest och de vägar som ingår i den
mindre nätverket.
Alla vägar
L

den i intervallen

Antal utsatta
Andel av
invånare invånare (%)

night Antal utsatta
Andel av
i intervallen
invånare Invånare (%)
L

50-54 dB(A)

13 100

13

45-49 dB(A)

12 500

12

55-59 dB(A)

12 200

12

50-54 dB(A)

7 700

7

60-64 dB(A)

6 100

6

55-59 dB(A)

3 600

3

65-69 dB(A)

2 400

2

60-64 dB(A)

800

0,8

70-74 dB(A)

400

0,4

65-69 dB(A)

0

0

>75 dB(A)
Summa 50-75 dB(A)
Invånare i Borås Stad 2011

0

0

>70 dB(A)

0

0

34 200

Ca 33 %

Summa 45-70 dB(A)

24 600

Ca 24 %

104 106
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Tabell 3. Antal bullerutsatta invånare i Borås Stad.
Ljudmåtten är Ld. och L41„ och källan är både de vägar
som trafikeras mest och de vägar som ingår i den mindre nätverket samt järnvägen.
Alla vägar och järnvägar
L

den i intervallen

Antal utsatta
Andel av
invånare invånare (%)

night Antal utsatta
Andel av
i intervallen
invånare Invånare (%)
L

50-54 dB(A)

15 300

15

45-49 dB(A)

15 300

15

55-59 dB(A)

14 200

14

50-54 dB(A)

10 700

10

60-64 dB(A)

8 000

8

55-59 dB(A)

5 600

5

65-69 dB(A)

4 000

4

60-64 dB(A)

1 600

1,5

70-74 dB(A)

400

0,4

65-69 dB(A)

0

0

>75 dB(A)
Summa 50-75 dB(A)
Invånare i Borås Stad 2011

0

0

>70 dB(A)

0

0

41 900

Ca 40 %

Summa 45-70 dB(A)

33 200

Ca 32 %

L
night
i intervallen

Antal utsatta
invånare

Andel av Invånare (%)]

104 106

Tabell 4. Antal bullerutsatta invånare i Borås Stad.
Ljudmåtten är Lden och Lnight och källan är järnvägen.
Järnvägar
L

den i intervallen

Antal utsatta
invånare

Andel av
invånare (%)

50-54 dB(A)

6 100

6

45-49 dB(A)

5 800

6

55-59 dB(A)

3 300

3

50-54 dB(A)

2 800

3

60-64 dB(A)

1 500

1

55-59 dB(A)

2 000

2

65-69 dB(A)

1 400

1

60-64 dB(A)

500

0,5

70-74 dB(A)

0

0

65-69 dB(A)

0

0

12 300

Ca 12 %

Summa 45-70 dB(A)

11 100

Ca 11 %

>70 dB(A)

>75 dB(A)
Summa 50-75 dB(A)
Invånare i Borås Stad 2011
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Bilaga 2.

Nivåer för bakgrundsbuller

Bullermått inom EU

Så här påverkas samtal av olika nivåer på bakgrundsbuller:

Inom EU används i bullerkardäggningar enligt omgivningsbullerdirektivet måttet Lden (dag-kvällnatt-nivå)
och Lnight (ekvivalent ljudnivå nattetid). I måttet Lden
(räknas den ekvivalenta ljudnivån för kvällen upp med 5
dB och nivån för natten med 10 dB). Både måtten Lden
och Lnight, redovisar ljudnivån på 4 meters höjd över
marken.

Ekvivalent ljudnivå
En metod för genomsnittsberäkning över tid ger en så
kallad ekvivalent ljudnivå (Leq). Beskrivningen av alla
de olika ljuden baseras på hypotesen att lika ljuddoser
(ljudenergi gånger exponeringstid) ger samma ljudbelastning. Den ekvivalenta ljudnivån ger ofta en god
beskrivning av bullerexponering under en längre tidsperiod. Måttet har dock nackdelar vid mycket snabbt
varierande och sällan förekommande ljud.

• 60 dB(A): Rösterna måste höjas för att samtalet ska
kunna förstås om den bakomliggande ljudnivån är 60
dB(A).
• 55 dB(A): På nivån 55 dB(A) uppfattar 95 procent
av alla mellan 15 och 55 års ålder med normal hörsel
ett samtal på modersmålet, om man står en meter
ifrån varandra. Många barn, äldre och hörselskadade
behöver 5-10 dB(A) lägre ljudnivå för att uppfatta och
förstå det som sägs.
• 45 dB(A): Ett normalt avslappnat samtal kan föras då
ljudnivån är 45 dB(A). Den här nivån eller lägre krävs
för att man helt ska uppfatta tv och radio.
• 40 dB(A): Tystnaden i naturen, fågelsången, vindens
sus och bäckens porlande upplevs utan alltför kraftig
maskering först då ljudnivån är 40 dB(A) eller lägre.
Talmaskering, alltså svårigheter att uppfatta tal, uppkommer när ljudnivåskillnaden mellan tal och buller
är mindre än 10 dB.

Maximal ljudnivå
Viid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används
traditionellt måttet Limax (maximal ljudnivå vid en fordonspassage) som kompletterande beskrivning till den
ekvivalenta ljudnivån under ett årsmedeldygn (Leq24n).
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Nr 48
Redovisning från Kommunstyrelsen av t o m november
månad 2012 inneliggande avgivna motioner
2013-05-20

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Föreslagen interpellation av Lennart Andreasson (V)
avskrivs från vidare handläggning.

För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

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

Motion av Maj Steen (M) om avveckling av kommunens egen
revision.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
Dnr 2006/KS0558 821
E

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

Under beredning.

KF 2007-08-16 § 101
2007/KS0614 026
E

Motion av Ida Legnemark (V) om jämtegrering av budget och
budgetprocess i Borås Stad.

Under beredning.

KF 2007-11-2122 § 151
Dnr 2007/KS0847 107
KC

Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads camping.

Under beredning.

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

Motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
Dnr 2008/KS0225 050
J

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

Under beredning.

KF 2008-06-12 § 116
Dnr 2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S) om kollektivavtal vid upphand- Under beredning.
ling.

KF 2009-01-22 § 2
Dnr 2009/KS0111 614
E

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

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
Dnr 2009/KS0175 700
E

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

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2009-03-19 § 28
Dnr 2009/KS0255 119
E

Motion av Anders Österberg (S) om övervakning i garagen.

Klart för godkännande.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0349 773
E

Motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0403 420
E

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

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
Dnr 2009/KS0404 822
E

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

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS0557 139
KU

Motion av William Petzäll (SD) om att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj 2013.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS 0587 139
KU

Motion av Anders Österberg (S); Förstärkt arbete mot rasism
och diskriminering.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj 2013.

KF 2009-09-17 § 115
Dnr 2009/KS0588 107
E

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

Klart för godkännande.

KF 2009-10-15 § 130
Dnr 2009/KS0657 050
E

Motion av Lennart Andreasson (V) om att värna om seriösa
företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen.

Klart för godkännande.

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

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

Under beredning.

KF 2009-10-15 § 130
Dnr 2009/KS0678 629
KU

Motion av William Petzäll (SD) om förbud mot klädedräkterna
Nikab och Burka i skolan.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj/juni 2013.

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

Motion av William Petzäll (SD) om sprinklers i äldreboenden.

Kommunstyrelsen maj 2013.

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

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V) om
framtidens kollektivtrafik.

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
Dnr 2010/KS0204 219
SP

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

Under beredning. Inkommit fyra
remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0363 332
E

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

Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0364 829
E

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

Under beredning.

KF 2010-05-20 § 52
Dnr 2010/KS0373 050
E

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

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg) om
färre kommunala valkretsar.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0588 133
E

Motion av William Petzäll (SD) angående att säga upp avtal med Klart för godkännande.
Migrationsverket om mottagande av nyanlända.

KF 2010-08-19 § 95
Dnr 2010/KS0597 821
E

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

Under beredning.

KF 2010-09-23 § 111
Dnr 2010/KS0640 824
E

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

Under beredning.

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

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

Återremitterad från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen
Under beredning.

KF 2010-11-18 § 148
Dnr 2010/KS0852 027
KU

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om höjda kunskapskrav i
svenska språket för personal inom äldreomsorgen.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj/juni 2013.

KF 2011-02-24 § 18
Dnr 2011/KS0197 805
E

Motion av Pontus Fritzson (SD) om indraget stöd till kulturföreningar för invandrare.

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
Dnr 2011/KS0277 530
SP

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0299 139
KU

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

Under beredning. Avvaktar
motion 2012/KS0273 En trygg
skolmiljö för barn och ungdomar.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0377 040
E

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

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS0380 805
E

Motion av Olle Hermansson (Väg) angående observatorium på
Navets tak.

Klart för godkännande.

KF 2011-11-16--17 § 138
Dnr 2011/KS0788 759
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inrätta en
social investeringsfond för ungas utveckling och hälsa!

Under beredning.

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

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i
staten Israel.

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
Dnr 2011/KS0497 531
E

Motion av Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M),
Under beredning. Drogs ur från
Johan Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Monica JoKommunstyrelsen 2013-02-04.
hansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda för framtiden
– elbilar i Borås!

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0583 514
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie Fridén (M);
Avskaffa parkeringsnormen!

Remitterad och under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0584
E

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

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0585 821
E

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

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social hänsyn vid
upphandling.

Remitterad till Tekniska nämnden.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0612 050
E

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

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0628 291
E

Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgym- Under beredning.
nasiet.

KF 2011-09-22 § 120
Dnr 2011/KS0659 050
E

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) om
verkliga lönekostnader.

Under beredning.

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

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en
arbetsgivare om tar ansvar.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
Dnr 2011/KS0720 105
KC

Motion av Bengt Wahlgren (FP) om reviderad policy för representation.

Under beredning.

KF 2011-12-15 § 145
Dnr 2011/KS0846 624
KU

Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD) om
slumpmässiga drogtester i skolan.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj/juni 2013.

KF 2011-12-15 § 145
Dnr 2011/KS0852 701
E

Motion av Ann-Marie Ekström (FP); Stärk de ideella organisatio- Under beredning.
nernas ställning i välfärdssamhället.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2011/KS0870 700
E

Motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad.

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/0122 331
SP

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

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/0126 311
SP

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

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjal- Under beredning.
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp  ett måste för en
aktiv barnkommun!

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0130 805
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Satsning på rörelse och integration för barn och unga!

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

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

Under beredning.

Klart för godkännande.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0232 609
KU

Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD) om att
införa skolk-sms i kommunernas skolor.

Under beredning. Kommunstyrelsen maj/juni 2013.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0271 702
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Låt krogarna ha öppet senare!

Kommunfullmäktige 2012-12-20,
Återremiss till Kommunstyrelsen
för bredare remissomgång.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
E

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

Klart för godkännande.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0274 866
E

Motion av Annette Carlson (M); Flytta Obelisken (tandpetaren).

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0287 119
E

Motion av Pontuz Fritzson (SD) om bevakning av Hässleholmen, Under beredning.
Norrby och Hulta.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0334 809
E

Motion av Ida Legnemark (V); HBTQ-kompetens i idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

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

Under beredning. Utgick från
Kommunstyrelsen 2013-02-14.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

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

Inkommit tre remissvar.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

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

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

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

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

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

Remitterad.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

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

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m november månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

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

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
E

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

Klart för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

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

Under beredning.

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/0539 459
E

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

Under beredning.

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

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

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

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

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Remiss besvarad av StadsdelsHåkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldrebo- nämnderna
enden för en mer innehållsrik vardag.

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

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor!

Behandling

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

Under beredning.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2012-12-01--2013-04-30
avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2012-12-20 § 146
2012/KS0765 609
KU

Motion av Ulla-Brit Åsén (SD) om att införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

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

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

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

2012-12-20 § 146
2012/KS0773 331
E

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

2013-03-02-21 § 16
2013/KS0185 270
SP

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

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

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

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC

Motion av Kerstin Hermansson (C); Landsbygdssäkra politiska beslut.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2012-12-01--2013-04-30
avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

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

2013-04-25 §
2013/KS0354 770
KU

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

2013-04-25 §
2013/KS0355 773
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Hjärtsäkra Borås!

2013-04-25 §
2013/0356 023
PF

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

2013-04-25 §
2013/KS/357 730
KU

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

2013-04-25 §
2013/0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Cykelparkeringar.

2013-04-25 §
2013/0360 429
E

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

Redovisning av interpellationer som föreslås avskrivas
Inkom
Diarienummer
2007-09-19
2007/KS0074 101
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Motion

Behandling

Interpellation av Lennart Andreasson (V) till Konsumentnämndens ordförande Lars-Gunnar Comén angående långa
väntetider för ekonomisk rådgivning och skuldsanering.

Interpellationen avskrivs.
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Nr 49
Tilläggsinvesteringar inom Textile & Fashion Center
2013-06-03

2013/KS0369 282

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Lokalförsörjningsnämndens förslag på tilläggsinvesteringar inom Textile & Fashion Center om
13 734 000 kr godkänns.

Kommunfullmäktige fattade 2010 ett principbeslut om
att tillsammans med Högskolan i Borås engagera Borås
Stad i ett samhällsbyggnadsprojekt i kv Simonsland.

KOMMUNSTYRELSEN
Christer Johansson
Tom Andersson		
Ekonomichef
Kommunalråd		

Tillsammans med fastighetsägaren Kanico AB skulle
en ny stadsdel skapas och ett centrum för vetenskap,
kultur, innovation och handel utgöra en grogrund för
tillväxt i regionen.
I principbeslutet förband sig staden att förhyra ca
20 000 kvm för de verksamheter som planerades att
flytta in i det nya centret. Högskolan beräknade för sin
del ett flytt av Textilhögskolan omfattande ca 11 000
kvm. Samlingsnamnet för den s k klusterbildningen är
nu, Textile & Fashion Center.
Kommunstyrelsen godkände 2012-03-26 Lokalförsörjningsnämndens förslag till 1:a handsförhyrning av
Kanico till en snitthyra 1 048 kr/kvm (2010 års pris).
Inhyrningen fördelades på fem olika underavtal; Textilmuseet, Market Place, Proteko, Almåsgymnasiet och
BSTF AB.
I nu aktuellt ärende redovisar Lokalförsörjningsnämnden tillkommande, och av hyresgästerna begärda
kompletteringar, för ca 10 mnkr jämte samlade projektkostnader under drygt två år på ca 3,5 mnkr.
Tilläggen fördelas ut i tiden och kommer att innebära
en hyresökning på ca 48 kr/kvm och en snitthyra på
1 158 kr/kvm i 2013 år prisnivå.
Kommunstyrelsen vill konstatera att Lokalförsörjningsnämnden lagt ned ett stort arbete i att värdera och
anpassa och brukarnas krav för att hålla kvar rimliga
hyresnivåer.

2013-04-23
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Framställan – kompletterande lokalinvestering för lokaler i kv Simonsland
I enlighet med samverkansavtal för etablering av verksamheter i kv Simonsland, mellan Högskolan i Borås,
Borås Stad och Kanico AB, har Lokalförsörjningsnämnden på Kommunfullmäktiges uppdrag avtalat
om inhyrning av verksamhetslokaler 20 000 m2 i kv.
Simonsland.

Tidigare beslut och beräkning av hyresnivå

Denna förhyrning omfattar fem olika hyresavtal i 2010
års hyresnivå 20 950 000 kr/år (1 048 kr/m2) exkl
nedan angivna anpassningar. Dessa avtal godkändes av
Lokalförsörjningsnämnden 2012-01-24 och översändes
till Kommunstyrelsen feb 2012 för godkännande. Kommunstyrelsen godkände 2012-03-26 enligt ovan. Efter
Kommunstyrelsens beslut tecknades hyresavtal mellan
Kanico och Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning.

Fördelningsprinciper

Lokalförsörjningsnämndens framställan bygger på att
anpassningarna (Lff:s projektorganisation, säkerhetsklass 3, AV teknik, Svagström, tele, data, lås och larm),
för Stadens hyresgäster skall finansieras av Borås Stad.
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Redovisning av anpassningarna för Borås Stads
verksamheter.

• AV-Teknik (Ljud och Bild)

1 938 000 kr

-	En större hörsal Teknikanpassad för Högskolan
och BSTF AB
-

En mindre hörsal Teknikanpassad för BSTF AB

-

Fyra konferensrum

• Tele/data, nätverk

1 966 000 kr

-	Nätverk (trådbundet samt trådlöst) avseende telefoni och datakommunikation för alla verksamheter inom Borås Stads förhyrda lokaler.
• L
 ås och passagesystem för stadens
verksamheter
-

• S äkerhetsklass 1 till 3 för stadens
verksamheter
2 675 000 kr
(klass l motsvarar lägsta nivå och klass 3 högsta nivå)
-	Klass 1 i omslutande väggar mot annan hyresgäst samt allmänna ytor
-	Klass 2, 3 för specificerade rum inom Textilmuseet
• A
 npassning för BSTF AB
(Borås Stad Textile Fashion center AB)

700 000 kr

-	Lokalanpassning för dito verksamhet (om
omfördelning av kontorslokaler inom befintliga
verksamheter är möjlig utgår kostnad för anpassning)
3 476 000 kr

-	Kostnad från 2010 förstudier samt behovsanalys
samt Rums Funktions Program m m
-	Projektering och samordning mellan Borås Stads
verksamheter, Högskolan samt fastighetsägaren
-	Upprättande av hyresavtal
-	Avtalsuppföljning
Summa totalt exkl moms
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Snitt bashyra daterad 2012-01-09
godkänd av Kommunstyrelsen.
Indexreglerad 2013 års nivå
Ovanstående komplettering föreslås
avskrivas på 20 år, Detta innebär att
hyran år 1 efter färdigställande ökar
för Borås Stad i snitt med:

22.190 082

1 110

966 000

48,30

Detta innebär att snitt hyreskostnaden i 2013 års nivå
blir 23 156 082 kr exkl drift (1 158 kr/m2.)

2 979 000 kr

Lås, kortläsare, larm samt nyckelsystem

• P
 rojekteringskostnader Borås Stad
(LFF)

kronor kr/m2

13 734 000 kr

Sammanfattningsvis kan sägas att:

I Lokalförsörjningsnämndens förutsättningar enligt
sammanställning 2012-01-09 ingick att redovisade
anpassningar skulle läggas utanför hyresavtalet mellan
Borås Stad och Kanico AB.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens
förslag avseende anpassningar i kv Simonsland för den
beräknade utgiften 13 734 000 kr exkl moms, samt att
för arbeten under 2013 anvisa Lokalförsörjningsnämnden 13 734 000 kr
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförand		 Förvaltningschef
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Nr 50
Ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16, Borås

2013-06-03

2013/KS0400 107

2013-04-26

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Industribyggnader i Borås AB
Till Kommunfullmäktige

Industribyggnader i Borås AB avser, i enlighet med från
bolaget inkommen skrivelse, genomföra ombyggnation
av fastigheten Vulkanus 16 för cirka 110 miljoner
kronor (mnkr), fördelat på 50 mnkr 2013 och 60 mnkr
2014. Bolagets investeringsplan för 2013 har godkänts i
samband med Kommunstyrelsens godkännande av bolagets budget för 2013. Ombyggnationens storlek gör att
investeringsbeslutet nu underställs Kommunfullmäktiges yttranderätt i enlighet med bolagsordningen.

Ombyggnad av kv Vulkanus 16, Borås

Fastigheten kommer främst att innehålla kommunala
verksamheter efter att ombyggnationen är klar, genom
att Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen flyttar till lokalerna.
Bolagets fastighets- och hyreskalkyl visar att hyrorna
totalt för Borås Stad i princip blir oförändrade jämfört
med om de kommunala verksamheterna fortsatt att hyra
sina befintliga lokaler. Ny hyra 2014 för Borås Stad blir
15,529 mnkr exklusive flyttkostnader och ytterligare
hyresgästanpassning, jämfört med 15,508 mnkr för
bedömd nuvarande extern hyra.

Industribyggnader i Borås AB, önskar tillstånd att
genomföra om byggnation av hela fastigheten Vulkanus
16. Projektet innebär att nuvarande fastighet byggs om
till moderna lokaler för i huvudsak kommunala verksamheter som i dag förhyrs externt.
I samband med att Borås Stad beslutade att stödja Högskolan i Borås att flytta till kv Simonsland, påbörjades
en stor lokalomflyttning av ett antal olika verksamheter.
Resultatet av detta är att alla hyresgäster i fastigheten
Vuleanus 16 flyttar ut under juli månad 2013. IBAB har
med anledning av detta i samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen, tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för att på ett effektivt sätt
lokalanpassa Vulcanus 16 till dessa förvaltningar.
Industribyggnader i Borås AB har i samband med 2013
års budgetframställan till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fått godkänt att investera 50 + 60 mkr.

Kommunstyrelsen har redan i budgetbeslutet godkänt
och ställt sig positiv till investeringsplanen i stort.
Eftersom bolagets kalkyl nu visar att stadens totala hyra
påverkas marginellt ställer sig Kommunstyrelsen positiv
till att ombyggnationen genomförs.

Industribyggnader i Borås AB föreslår, att Kommunfullmäktige godkänner en ombyggnad för att anpassa
18 941 m2 lokaler till nämnda kommunala verksamheter i kv Vulkanus 16.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att	uppdra åt styrelsen i Industribyggnader i Borås AB
(IBAB) att genomföra en ombyggnad av Kv Vulkanus, samt

Industribyggnader i Borås AB godkänns att genomföra den planerade ombyggnationen av Kv Vulkanus
16 för 110 000 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Industribyggnader i Borås AB föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

att	godkänna att bolaget fr o m aug 2013 får disponera
den sen tidigare beslutade investeringsramen om 110
mkr för detta ändamål.
INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
Björn Bergquist		
Lars Nordin
Styrelseordförande
VD
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Fastighets/hyreskalkyl

Ny hyra 2014
kr/år**

Nuvarande
extern
hyra 2014
kr/år*

15 529 230

15 507 960

Intäkter Vulkamus 16
Borås Stad hyror
Externa hyror
Summa hyresintäkt

1 706 757
17 235 987

Kostnader Vulkanus 16
Kapitalkostnad 110 mnkr

-5 258 333

Kapitalkostnad befintlig

-3 243 977

Fastighetsskatt

-667 000

Driftskostnad

-5 000 000

Underhåll

-1 000 000

Personal och ADM

-1 135 249

Avkastning 5,4 %

-931 428

Ny hyra 2014
Diff Borås Stad

15 529 230
-21 189

* Bedömd exklusive ev hyresgästanpassning.
** Kalkyl exklusive flyttkostnader, ytterligare hyresgästanpassning.
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Nr 51
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Kommunens integrationsarbete skall ersättas av
assimileringsfrämjande verksamhet
2013-05-20

2009/KS0557 139

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2009-09-19

Bilaga till § 115 Anmälningsärenden
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 september 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ta ett principbeslut om att
anamma assimileringsprincipen istället för integrationsprincipen
Motionen har varit remitterad till den politiska arbetsgruppen för integration som inkommit med ett yttrande, se bilaga.
Kommunstyrelsen delar arbetsgruppens uppfattning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ingegerd Eriksson
Lena Palmén		
Enhetschef
Kommunalråd		

Motion angående att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet
Talesättet ”att ta seden dit man kommer” gäller inte
längre. Det talas istället om integration, vilket innebär
att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, skall
integreras i det mångkulturella Sverige. Som alternativ
förespråkar sverigedemokraterna assimilering, som går
ut på att det är invandrarna som ska anpassa sig till det
svenska samhället.
I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner
fungerar som styrdokument för illa dold etnisk särbehandling, där svenskar i praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Många kommuner har slutat med
skolavslutningar i kyrkan eftersom det anses diskriminera invandrare. Det finns också exempel på kommuner
som infört muslimska lovdagar och anpassat skolmaten
efter muslimska traditioner. Årligen utdelas många
tusen kronor i kommunala bidrag till olika invandrarföreningar, vars syfte är att upprätthålla och förstärka
hemlandets kultur och identitet.
Robert Putnam, statsvetare och forskare, skriver att
mångkulturalismen minskar invånarnas tro på samhället; folk har lägre förtroende för politiker, lägre valdeltagande och mindre benägenhet att delta i gemensamma
projekt. Putnam menar också att människor i mångkulturella samhällen har färre nära vänner och upplever
sämre livskvalitet. Putnam varnar också för att han
kanske underskattat dessa negativa effekter.
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Kulturellt homogena samhällen upplevs som säkrare
och individen har större tro på samhället och dess
institutioner. I mångkulturella samhällen är det motsatsen; etniska grupper har större lojalitet mot den egna
gruppen än mot samhället vilket också öppnar upp för
korruption. Vill vi verkligen ha ett samhälle där de olika
grupperna sluter sig och ser med misstänksamhet på sin
omgivning?

Om de förslag som Petzäll framställer i sin motion
skulle genomföras i Borås Stad skulle Borås Stad bryta
mot svensk grundlag. Lagstiftningsmakten i Sverige har
Sveriges riksdag.

Istället för att uppmuntra invandrare att behålla sin
kultur, som ofta har en värdegrund och syn på samhället som är radikalt skild från vår egen, vill vi att de
som kommer hit tar till sig svenska seder och bruk och
omfamnar svenska värderingar.

Arbetsgruppens yttrande i sin helhet

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:
• att ta ett principbeslut om att anamma assimileringsprincipen istället för integrationsprincipen.
William Petzäll (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Från Arbetsgruppen för integration
2010-01-13

Yttrande

Motion angående att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet
Arbetsgruppens yttrande

Arbetsgruppen för integration avstyrker motionen.

Arbetsgruppens yttrande i sammanfattning

Motionären hänvisar i motiveringen för sina ställningsstaganden till statsvetare och forskare Robert Putnam.
Putnam framhåller i sina publikationer att tilliten minskar mellan människor i ett samhälle med mångfald men
att det för den skull inte är så att invandrarna ska bli
mer lika oss utan att vi ska skapa ett nytt ”oss”.
Svenska lagar och regler gäller för alla som bor i Sverige.
Grundläggande fri- och rättigheter finns inskrivna i en
av våra grundlagar,
Regeringsformen (2 kap § 1). Dessa rättigheter gäller
även icke svenska medborgare. Sverige har också innefattat Europarådets konvention för mänskliga rättigheter
som svensk lag. (1994:1219)
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Med hänvisning till ovanstående avstyrker integrationsgruppen motionen.

Motionären hänvisar i motiveringen för sina ställningsstaganden till statsvetare och forskare Robert Putnam.
Petzäll har valt att inte presentera hela Putnams resonemang. Putnam framhåller att tilliten minskar mellan
människor i ett samhälle med mångfald men att det för
den skull inte är så att invandrarna ska bli mer lika oss
utan att vi ska skapa ett nytt ”oss”.
Svenska lagar och regler gäller för alla som bor i Sverige. Det är av stor vikt att nyanlända invandrare ska få
samhällsinformation som förmedlar vikten av grundläggande värde som demokrati och alla människors lika
värde. Detta föreslår också regeringen i ett direktiv till
en utredning hur samhällsorienteringen ska vara utformad för nyanlända.
Grundläggande fri- och rättigheter finns inskrivna
i en av våra grundlagar, Regeringsformen (2 kap §
1). Där framgår att vi alla har rätt till yttrandefrihet,
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet,
föreningsfrihet och religionsfrihet. Dessa rättigheter
gäller även icke svenska medborgare. Sverige har också
innefattat Europarådets konvention för mänskliga rättigheter som svensk lag. (1994:1219)
Om de förslag som Petzäll framställer i sin motion
skulle genomföras i Borås Stad skulle Borås Stad bryta
mot svensk grundlag. Lagstiftningsmakten i Sverige har
Sveriges riksdag.
Med hänvisning till ovanstående avstyrker integrationsgruppen motionen angående att kommunens integrationsarbete skall ersättas av assimileringsfrämjande
verksamhet.
Arbetsgruppen för integration
Anne-Marie Ekström
Sammankallande
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Nr 52
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Förstärkt arbete mot rasism och diskriminering
2013-05-20

2009/KS0587 139

Borås Kommuntullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag 2009-09-17

Anders Österberg ( S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 september 2009 inlämnat rubricerad motion.

”Motion; Förstärk arbetet mot rasism
och diskriminering

I motionen föreslås att Borås går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden
som tillstyrker motionen i sak men föreslår att Borås
Stad ansluter sig till nätverket Svenska kommuner mot
diskriminering och rasism.
Arbetslivsnämnden anser att det är viktigt att ha samarbete med andra kommuner och därigenom effektivisera
arbetet mot rasism. Det finns ett nationellt nätverk
Svenska kommuner mot diskriminering och rasism
som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Nätverkets organisation är snarlik den internationella
koalitionen som Unesco startat 2004. Borås Stad skulle
kunna nå syftet med att förstärka arbetet mot rasism
och diskriminering genom att börja samverka och ha
erfarenhetsutbyte med andra svenska kommuner.
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska ansluta sig
till det nationella nätverket mot diskriminering och
rasism.
Remissvar i sin helhet, se bil.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Bilaga till § 115 Anmälningsärenden

Okay, nyligen behandlades en motion från mig om att
underteckna Ålborgdeklarationen. Svaret från Kommunfullmäktige var att vi redan arbetade med de
frågorna. Gott så. Här kommer dock ett snarlikt förslag
men på ett helt annat område. Det handlar om arbetet
för alla människors lika värde. Det är min fulla övertygelse att ett samarbete med andra städer och länder har
ett oerhört gott syfte och kan ge oss idéer för fortsatt
arbete för ett bättre Borås.
Rasism och diskriminering förekommer i Borås liksom
på de flesta andra platser. Fascister/rasister har spridit
sin propaganda på skolor i Borås, satt upp affischer och
klistermärken på olika ställen i staden och det finns en
djupt rotad strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunen tar problemet på
allvar och agerar.
En kommun är en mycket viktig aktör i kampen mot
rasism. I en kommun uppstår möten som genererar
konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger
näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier
och utövning.
Det finns ett samarbete som kallas för Den internationella koalitionen av städer mot rasism och är ett initiativ
som startades av Unesco 2004 för att skapa ett nätverk av
städer och kommuner som vill utbyta erfarenheter för att
skapa och förbättra handlingsprogram för kampen mot
rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Borås
skall ha målet att bli fritt från diskriminering och rasism.
Härmed föreslås Kommunfullmäktige att besluta:
• Att Borås går med i den internationella koalitionen av
städer mot rasism.
Anders Österberg (S)
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Remissvar
2013-03-25
Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Förstärkt arbete mot
rasism och diskriminering
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen, i sak, men
föreslår att Borås Stad ansluter sig till nätverket Svenska
kommuner mot diskriminering och rasism.
Arbetslivsnämnden anser att det är viktigt att ha samarbete med andra kommuner och därigenom effektivisera arbetet mot rasism. Den koalitionen som tas upp
i motionen är ett utomordentligt bra sätt att ta vara på
kraften som samarbetet ger i denna viktiga men ofta
svåra fråga: att ha bra metoder att kämpa mot förutfattade meningar och – allt som ofta – osanningar om
kulturer och individer som inte helt lika oss själva.
Det finns ett nationellt nätverk Svenska kommuner mot
diskriminering och rasism som samordnas av Sveriges
Kommuner och Landsting. Nätverkets organisation
är snarlik den internationella koalitionen som Unesco
startat 2004. Borås Stad skulle kunna nå syftet med att
förstärka arbetet mot rasism och diskriminering genom
att börja samverka och ha erfarenhetsutbyte med andra
svenska kommuner.
Arbetslivsnämnden föreslår att Borås Stad anmäler
intresse att ansluta sig till det nationella nätverket mot
diskriminering och rasism.
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Nämndens yttrande i sin helhet

Arbete mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering ska vara ständigt pågående och är allas ansvar.
Samhället påverkas hela tiden av olika influenser utifrån. Den offentliga debatten berör individer i samhället
på ett eller annat sätt, i det offentliga rummet, på skolor
eller arbetsplatser där människor möts.
Arbetslivsnämnden anser att det är viktigt att ha samarbete med andra kommuner och därigenom effektivisera arbetet mot rasism. Den koalitionen som tas upp
i motionen är ett utomordentligt bra sätt att ta vara på
kraften som samarbetet ger i denna viktiga men ofta
svåra fråga: att ha bra metoder att kämpa mot förutfattade meningar och – allt som ofta – osanningar om
kulturer och individer som inte helt lika oss själva.
Arbetslivsförvaltningen förstärker under 2013 för sin
del arbetet mot främlingsfientlighet och rasism genom
att en ytterligare medarbetare börjar jobba med spridning om aktuell integrationssituation i Borås samt
möjligheter, hinder och utmaningar i integrationsarbetet. Romers situation i Sverige i allmänhet och i Borås
i synnerhet ska också lyftas upp, i samverkan med den
romska gruppen.
I början av februari skickade Sveriges Kommuner och
landsting ett brev till kommunerna med en inbjudan till
ett möte i Stockholm. Mötet handlar om information
om nätverket Svenska kommuner mot diskriminering
och rasism som samordnas av SKL. Nätverket tillämpar
tio utvecklingsområden liknande det 10 punkts program som den internationella koalitionen av städer mot
rasism (Unesco) har utvecklat.
Arbetslivsnämnden föreslår att Borås Stad anmäler sitt
intresse att bli medlem i detta nätverk och på det viset
förstärka arbetet mot rasism och diskriminering.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 53
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Värna om seriösa företags konkurrenskraft i den
kommunala upphandlingen
2013-05-20

2009/KS0657 050

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 oktober 2009 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad snarast skaffar sig
rutiner för att följa upp att våra entreprenörer och
leverantörer lever upp till de ursprungliga avtalskraven
under hela avtalsperioden, samt att Kommunstyrelsen
regelbundet informeras om hur kontrollen fortlöper.
Efter att motionen inlämnats har en arbetsgrupp, med
representanter från ekonomistyrning på Stadskansliet,
upphandlingsavdelningen på Tekniska förvaltningen
och Redovisningsservice på Servicekontoret, arbetat
fram rutiner i syfte att förbättra och kvalitetssäkra leverantörskontrollen inom Borås Stad. Ett mål är att alla
inköp ska göras från leverantörer som är kreditvärdiga.
Inköpen ska till största möjliga del alltid göras genom
leverantörer som staden har gällande avtal med. I de fall
där inköp av någon anledning görs utan gällande avtal
ska leverantören vara kreditvärdig enligt samma krav
som ställs på en avtalsleverantör.
Rutiner har nu skapats för att kvalitetssäkra leverantörskontrollen. Bland annat har ett avtal med ett kreditupplysningsföretag upphandlats. I avtalet ingår tjänster
som möjliggör dels ordinära kreditupplysningar, men
även löpande bevakning av leverantörer, integrering med
stadens upphandlingsverktyg samt möjlighet att göra
enklare upplysningar, s k ”gröntljusfråga”. Genom bevakningstjänsten erhålls löpande upplysningar vid förändrad kreditvärdighet, exempelvis om en avtalsleverantör ådrar sig skatteskulder eller mister sin f-skattesedel.

De rutiner som nu införts är tillräckliga för de flesta
av Borås Stads leverantörer. Motionären nämner även
problemen med den grova organiserade brottsligheten
och den helt svarta sektorn. För att kunna komma till
rätta med detta problem hjälper troligen inte rutinerna
ovan. Kommunstyrelsen avser inom kort besluta om en
arbetsgrupp som ska arbeta i syfte att ”förebygga brottslighet i samband med upphandling”. I denna grupp, där
förutom tjänstemän från Borås Stad även representanter
från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ingår,
kan just rutiner för att motarbeta svart arbetskraft och
organiserad brottslighet arbetas fram.
Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om vikten att
värna om seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen. Kommunstyrelsen bedömer
att med de rutiner som införts, och med en arbetsgrupp
som verkar mot brottslighet i samband med upphandlingar har åtgärder vidtagits i enlighet med motionärens
intentioner. Arbetsgruppen tillsätts av och avrapporterar
till Kommunstyrelsen. Beträffande upphandlingsavdelningens arbete med att kontrollera avtalsleverantörer
lämnar Kommunstyrelsen frågan om att få regelbunden
information utan åtgärd. Upphandlingsavdelningen
tillhör numera Tekniska nämnden och eventuell avrapportering bör ske dit.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2009-10-15 § 230
Bilaga till § 130 Anmälningsärenden

Motion om att värna om seriösa företags
konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen.
Skatteverket beräknar att staten förlorar cirka 130
miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter varje år. Att
bekämpa skattefusket handlar om att stärka välfärden
– men också om att skapa rättvisa villkor för företagen.
Ekobrottsmyndigheten har konstaterat att kopplingen
mellan den grova organiserade brottsligheten och ekonomisk brottslighet växer. Den svarta sektorn i Sverige
har tydliga inslag av grov organiserad brottslighet som
också ingår i europeiska och internationella nätverk.
Skatteplanering syftande till skattefusk sker ofta med
hjälp av så kallade skatteparadis.
Alltmer av kommunal service upphandlas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är tydlig när det gäller vilka
krav som får ställas på leverantörer och entreprenörer
när det gäller skatter, avgifter och bolagsordning. Det
är ett grundläggande krav att de klarar den prövning
lagstiftningen föreskriver. Vi har kontroll över att kraven uppfylls vid den tidpunkt avtalen skriv under, men
vilken kontroll har vi över att bolagen uppfyller kraven
under resten av avtalsperioden?
Borås Stad saknar idag en effektiv och löpande uppföljning av de leverantörer och entreprenörer vi har avtal
med. Studier från andra kommuner har visat att många
leverantörer och entreprenörers moral minskat snabbt i
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takt med att tiden från avtalstecknandet löper. Om vi
inte har kontroll över våra leverantörers vandel under
hela avtalsperioden riskerar vi gynna oseriösa företag
på bekostnad av de seriösa företag som håller sig inom
lagens ram.
Rimligen bör våra leverantörer prövas regelbundet
under hela avtalsperioden. Idag erbjuds denna service
på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag
som samlar in och tillhandahåller upplysningar om
olika förhållanden som är av betydelse för att bedöma
ett företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga
”on line” med prövningen av våra leverantörer.
Med en regelbunden kontroll av offentliga sektorns
leverantörers vandel minskar vi spelutrymmet för den
organiserade brottsligheten i landet. Samtidigt stärker vi
konkurrenskraften hos alla seriösa företag i de branscher
som levererar varor och tjänster till vår gemensamma
sektor. Att bekämpa ekonomisk brottslighet, fusk och
illojal konkurrens är centrala delar i en ansvarsfull ekonomisk politik som värnar välfärden.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
• att Borås Stad snarast möjligt skaffar sig rutiner för
att följa upp att våra entreprenörer och leverantörer
lever upp till de ursprungliga avtalskraven under hela
avtalsperioden.
• att Kommunstyrelsen regelbundet informeras om hur
kontrollen fortlöper.
Borås den 9 oktober 2009
Lennart Andreasson ( V )
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Nr 54
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan
2013-05-20

2009/KS0678 629

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15/10 2009 lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• Att det i Borås stads skolor ska vara förbjudet att
ikläda sig nikab eller burka.
• Att uppdra till kommunförvaltningens olika organ,
inklusive skolorna själva, att verkställa beslutet.
Motionen har varit remitterad till Kommundelnämnderna, Utbildningsnämnden samt till ungdomsrådet.
Samtliga nämnder avstyrker motionen. Ungdomsrådet
avstår från att yttra sig i detta ärende.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska agera i
enlighet med gällande lagstiftning och den vägledning
som ges från nationella myndigheter.
Flera av kommunens skolor har en hög andel elever
som har sitt ursprung i andra länder, men upplever inte
något behov av förbud mot klädedräkterna nikab eller
burka i skolan. Frågor som rör elevers klädsel, kan och
skall lösas i dialog mellan skolan, eleven och föräldrarna. Skolans utgångspunkt i dialogen måste vara om
klädseln på något påtagligt sätt påverkar förutsättningarna för undervisningens bedrivande. Om kläder eller
symboler signalerar främlingsfientlighet, vållar identifikationsproblem eller stör undervisningen på skolan, ska
detta regleras inom ramen för skolans ordningsregler i
enlighet med Grundskoleförordningen 6 kap 8 b§.
Varje elev ska ha rätt och möjlighet att nå mål enligt läroplan och kursplaner. Om bärandet av nikab och burka
i något avseende försvårar eller förhindrar för en elev
att nå mål ska skolan i det särskilda fallet fatta adekvata

beslut. Det kan både ur säkerhets- och sociala skäl vara
viktigt att brukare och/eller personal kan identifiera sig.
Då frågan är stor och många aspekter måste vägas in
menar kommunstyrelsen att regler för detta måste fattas
på nationell nivå.
Skolverket har 2003 gett ut ett PM, om hur frågan om
att burka/nikab i skolan ska hanteras. Skolverkets rekommendation är att man bör försöka komma fram till
lösning genom samtal. Därefter har riksdagen lagstiftat
om ett förbud mot diskriminering i skolan.
Med anledning av lagstiftningen om ett förbud mot
diskriminering i skolan har Skolverket tagit fram ”Allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Allmänna råd och kommentarer ska användas för
att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns
och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att
förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i beslut
2010-11-30 konstaterat att det strider mot diskrimineringslagstiftningen att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär nikab, utan att ta hänsyn till
de specifika förutsättningarna för deltagandet.
Borås Stad avser att hantera frågan i enlighet med enlighet med gällande lagstiftning och den vägledning som
ges från nationella myndigheter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverade sig Krister Maconi.
KOMMUNSTYRELSEN
Ingegerd Eriksson
Lena Palmén		
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2009-10-15

Bilaga till § 130 Anmälningsärenden

Motion angående förbud mot klädedräkterna Nikab och Burka i skolan
De heltäckande klädedräkterna Nikab och Burka är
uttryck för religiöst och fundamentalistiskt förtryck av
kvinnor. Beträffande minderåriga flickor är det svårt att
veta vilket tvång som ligger bakom deras användning av
den heltäckande klädseln. Skolan och samhället har – i
linje med läroplanen och FN:s barnkonvention – ett
ansvar för att garantera elevernas frihet och mänskliga
rättigheter. Ett led i detta är utfärdande av förbud mot
ovannämnda klädedräkter i skolan.
I en västsvensk kommun har uppmärksammats att
flickor kommit till skolan iklädda nikab. Fenomenet har
av förståeliga skäl vållat problem bland elever och personal, och Skolverket har gett skolorna rätt att förbjuda
de heltäckande dräkterna. Nikab och Burka symboliserar mycket påtagligt den kvinnosyn och det förtryck
som religiösa och fundamentalistiska ledare utövar mot
kvinnor och som ”heders”-tänkande fäder utsätter sina
döttrar för. Ett fenomen som inskränker de mänskliga
rättigheterna på alltför många håll i världen och som
tyvärr gjort entré i Sverige på senare år.
Burkan är heltäckande och personer iklädda nikab visar
ingenting mer än ögonen för omgivningen. Dräkterna
kan alltså jämställas med total maskering. Redan av det
skälet är klädseln olämplig och oacceptabel, inte minst
då det gör det omöjligt för en lärare att fastställa elevens
identitet.
Det är i skrivande stund inte bekant för motionären
huruvida nikab eller burka bäres av elever i vår stads
skolor. Emellertid anser vi att det gagnar saken om vi
i kommunen har en beredskap ifall ett sådant problem
skulle uppkomma.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna besluta:
• att det i Borås stads skolor ska vara förbjudet att
ikläda sig nikab eller burka.
• att uppdra till kommunförvaltningens olika organ,
inklusive skolorna själva, att verkställa beslutet.
William Petzäll (SD)
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verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Från Stadskansliet
2013-05-02

Remissammanställning Motion angående förbud mot klädedräkterna nikab och
burka i skolorna
Nämndernas beslut

KDN Brämhult avstyrker. KDN Centrum avstyrker.
KDN Dalsjöfors avstyrker. KDN Fristad avstyrker.
KDN Göta avstyrker. KDN Norrby avstyrker. KDN
Sandhult avstyrker. KDN Sjöbo avstyrker. KDN Trandared avstyrker. KDN Viskafors avstyrker. Utbildningsnämnden avstyrker. Ungdomsrådet avstår från att yttra
sig i detta ärende.

Nämndernas yttranden i sammanfattning

Brämhult kommundelsnämnd
Motionen föreslår att det i Borås Stads skolor ska vara
förbjudet att ikläda sig nikab eller burka och att uppdra
till kommunförvaltningens olika organ, inklusive skolorna själva, att verkställa beslutet.

Centrum kommundelsnämnd
Kommundel Centrum anser inte att kommunen ska
agera styrande när det gäller hur elever ska klä sig.
Om problem uppkommer som är relaterade till elevers
klädsel får skolan agera för att lösa dessa problem i
dialog med elev och vårdnadshavare precis som vid
andra problem. Om kläder eller symboler signalerar
främlingsfientlighet, vållar identifikationsproblem eller
stör undervisningen på skolan, ska detta regleras inom
ramen för skolans ordningsregler i enlighet med Grundskoleförordningen 6 kap 8 b5.

Dalsjöfors kommundelsnämnd
Nämnden anser inte att kommunen ska utfärda direktiv
om hur barn och ungdomar ska klä sig. Om kläder eller
symboler signalerar främlingsfientlighet, vållar identifikationsproblem eller stör undervisningen, ska detta
regleras inom ramen för skolans ordningsregler i enlighet med Grundskoleförordningen 6 kap 8b §.
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Fristad kommundelsnämnd

Trandared kommundelsnämnd

Nämnden anser att det inte är kommunens uppdrag att
utfärda riktlinjer/direktiv vilken klädsel det ska vara.
Om problem uppkommer som är relaterade till elevers
klädsel får skolan agera för att lösa detta i dialog med
elev och vårdnads’havare precis som vid andra problem.

Kommundelsnämnden menar att det både ur säkerhetsoch sociala skäl är viktigt att brukare och/ eller personal kan identifiera sig. Då frågan är stor och många
aspekter måste vägas in menar kommundelsnämnden
att regler för detta måste fattas på nationell nivå.

Göta kommundelsnämnd

Viskafors kommundelsnämnd

Nämnden anser inte att Borås Stad skall utfärda regler/
direktiv hur barn och ungdomar skall klä sig.

Oaktat Skolverkets hållning menar kommundelsnämnden att det inte finns någon grund för att Borås Stad
utfärdar förbudsdirektiv när det gäller elevers eller
personalens klädval. Om det uppkommer problem med
anledning av elevers klädsel är det respektive skolenhets
ansvar att lösa detta i dialog med eleven och dess vårdnadshavare i förekommande fall.

Norrby kommundelsnämnd
Norrby kommundelsnämnd har en hög andel innevånare som har sitt ursprung i andra länder men upplever
inte något behov av förbud mot klädedräkterna Nikab
eller Burka i skolan.
Nämnden anser att frågor som rör elevers klädsel, då sådana frågor eventuellt uppstår, kan och skall lösas i dialog mellan skolan, eleven och föräldrarna, där skolans
utgångspunkt i dialogen måste vara huruvida klädseln
på något påtagligt sätt påverkar förutsättningarna för
undervisningens bedrivande.

Sandhult kommundelsnämnd
Nämnden anser att en kommun inte ska utfärda direktiv om hur barn och ungdomar ska klä sig. Om en
skola upplever problem med hur barn och unga klär sig
ska skolan i första hand försöka lösa detta i dialog med
eleven och hemmet.
Om viss klädsel eller symboler, t ex sådana som signalerar främlingsfientlighet eller försvårar identifikation, behöver regleras skall detta göras inom ramen för skolans
ordningsregler som rektor enligt lag (GRF 6 kap 8b§) är
skyldig att upprätta.

Kommundelsnämnden avstyrker därför motionen.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden vill inledningsvis påpeka att det
är nödvändigt att läraren kan identifiera sina elever samt
att lärandet i skolan sker genom allsidig kommunikation
mellan lärare och elev och mellan elever. Detta skulle
försvåras av klädedräkter som täcker hela kroppen.
Inom Utbildningsnämndens verksamhet har det hittills
inte förekommit att elever använder klädedräkterna
niqab eller burqa. Om och när detta inträffar förespråkar nämnden dialog med berörda framför ett generellt
förbud och avstyrker därför motionen.
Nämndens yttrande tar stöd i av Skolverket utgivet PM
2003-10-23, om hur man ska hantera elever med burqa/
niqab i skolan. I denna promemoria är Skolverkets
rekommendation man bör försöka komma fram till lösning genom samtal.

Kommundel Sandhult avstyrker därför motionen.

Sjöbo kommundelsnämnd
Kommundelsnämnden Sjöbo anser inte att det ska fattas ett generellt beslut om förbud mot Nikab och Burka
i Borås skolor. Varje elev ska ha rätt och möjlighet att
nå mål enligt läroplan och kursplaner. Om bärandet av
Nikab och Burka i något avseende försvårar eller förhindrar för en elev att nå mål ska skolan i det särskilda
fallet fatta adekvata beslut.
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Nr 55
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Att säga upp avtal med Migrationsverket om
mottagande av nyanlända
2013-05-20

2010/KS0588 133

Från Kommunsstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2010-08-19

Bilaga till § 95 Anmälninsärenden
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 augusti 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad inte förnyar avtalet
med Migrationsverket för mottagande av invandrare/
flyktingar och att flykting- och invandrarmottagning
till kommunen stoppas helt.
Motionen har varit remitterad till Socialnämnden.
Inkommet remissvar, se bilaga.
Kommunstyrelsen anser att det finns fördelar med att
mottagandet av nyanlända sker genom avtal. Borås Stad
kan planera bosättningen och samverka med andra i
etableringsprocessen. Borås Stads överenskommelse med
Staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
m fl gäller tills vidare.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén 		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

”Motion angående att säga upp avtal
med Migrationsverket om mottagande
av nyanlända
Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i
både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora
problem, såväl ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen
till Sverige.

En bråkdel är riktiga flyktingar

Endast en liten del av de som kommer till Sverige är
riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som
5-15 % reellt skyddsbehövande. Resterande 85 %-95 %
faller inte in under FN:s definition av flyktingar.

Urholkning av asylprocessen

Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan
betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För
varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är
en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges flyktingpolitik att
betrakta som inhuman. Borås måste markera mot denna
ansvarslösa politik!

Hjälp i närområdet

I debatten hör man ofta att invandringen ökar välfärden
i samhället och att invandrarna behövs. Trots detta är
det allt fler kommuner som inte vill ta emot invandrare
på grund av de problem och kostnader det medför. Som
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exempel kan man nämna att UNHCR hade en årskostnad på 116,5 dollar per år för en flykting medan det i
Sverige kostade 11406 dollar – nästan 100 gånger mer.
Sverigedemokraterna vill att hjälp till flyktingar ska
ges i deras närområde för att maximera antalet hjälpta
personer.

Remissvar

Ett otryggare samhälle

Motion angående att säga upp avtal med
Migrationsverket om mottagande av
nyanlända

Det har länge varit praxis att invandrarna som kommer till Sverige inte ska assimileras in i den svenska
kulturen. Istället lägger man stora pengar på att de ska
behålla sin egen särart, kultur och värderingar. Robert
Putnam, statsvetare och forskare, skriver att den så kal�lade ”mångfalden” minskar invånarnas tro på samhället;
politiker har lägre förtroende, lägre valdeltagande och
mindre benägenhet att delta i gemensamma projekt.
Putnam menar också att människor i mångkulturella
samhällen har färre nära vänner och upplever sämre
livskvalitet. Putman varnar också för att han kanske
underskattat dessa negativa effekter.
Invandringspolitiken är idag ansvarslös, ogenomtänkt,
kostsam och ställer inga krav på anpassning för alla de
som söker sig hit. Istället visar det sig att det i mycket
stor utsträckning rör sig om en ekonomisk invandring
– ett utnyttjande av de möjligheter som idag allt för
lättvindigt ges bort.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta
• att inte förnya avtalet med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar,
• att flykting- och invandrarmottagning till kommunen helt stoppas.
William Petzäll (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

2010-09-28
Från Socialnämnden
Till Kommunstyrelsen

Nämndens beslut

Socialnämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande

Socialnämnden anser att en enskild kommun inte har
ansvaret för hur flyktingpolitiken drivs i Sverige. Borås
Stad har alltid ställt upp på de beslut som Sveriges
riksdag har fattat angående flyktingmottagandet och
integrationspolitiken.
Det finns kommuner i Sverige som inte har avtal med
Migrationsverket om ett årligt mottagande av flyktingar. Ändå flyttar varje år ett antal nyanlända till dessa
kommuner. Ett närliggande exempel är Göteborgs Stad
som under några år, i början 2000-talet, inte hade avtal
om flyktingmottagande vilket bl a ledde till att det blev
stor brist på bostäder, barnomsorg och utbildning p g a
en okontrollerad inflyttning av flyktingar. Numera har
Göteborgs Stad, som de flesta kommunerna i Västra
Götaland, avtal med Migrationsverket.
Liknande utveckling kan förmodas att ske även i Borås
om avtalet med Migrationsverket sägs upp. Fördelen
med avtalet är att antalet nya flyktingar kan hållas på
den nivå som kommunledningen beslutat om och att
inflyttningen, genom dialog med Migrationsverket, kan
styras av Introduktionscenter. Dessutom har Borås Stad
personal i beredskap att ta emot och ge introduktion till
ett i förväg bestämt antal flyktingar.
Socialnämnden delar inte motionärens förslag till att
avtalet med Migrationsverket inte förnyas och att Borås
Stad stoppar flykting- och invandrarmottagning.
Socialnämnden avstyrker motionärens förslag till Kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDEN
Ingegerd Nyborg		
Ordförande		

Dan Persson
Tf Socialchef
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Nr 56
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD);
Höjda kunskapskrav i svenska språket för personal
inom äldreomsorgen
2013-05-20

2010/KS0852 027

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 november 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv
om att fortbilda äldreomsorgspersonal med bristande
kunskaper i svenska språket.
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv
om att kraven på svenskkunskaper skall höjas vid
nyanställningar inom äldreomsorg.

I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2011:12, Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre framgår att de som ska arbeta
med stöd och hjälp till äldre personer ska ha tillräckliga
kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå,
tala, läsa och skriva svenska. Dessa kunskaper kan
nås genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma
ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård och
omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande
gymnasieutbildning. När den arbetssökande saknar
godkänt betyg enligt ovanstående ska den sökande
genomföra ett svenskatest.
Stadsdelsförvaltningen Öster har ett avtal med Vuxenutbildningen på Björkäng, som genomför detta test. Resultatet av genomfört test ska visa om den arbetssökande
har goda kunskaper i svenska för att förstå, tala, läsa och
skriva svenska för att arbeta i Borås Stads äldreomsorg.

Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna
och Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnderna avstyrker förslaget och Centrala
pensionärsrådet avstår från att yttra sig.
Inkomna remissvar, se bil.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ingegerd Eriksson
Lena Palmén		
Enhetschef
Kommunalråd		
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Remissvar

Protokollsutdrag 2010-11-18
2011-03-31
Bilaga till § 148 Anmälningsärenden

”Motion om höjda kunskapskrav i
svenska språket för personal inom
äldreomsorgen
Att kunna kommunicera på ett bra och tydligt sätt,
är en förutsättning för en god kvalitet i mötet mellan
vårdpersonal och vårdtagare. När man inte behärskar
svenska språket uppstår lätt missförstånd mellan arbetskamrater, vårdtagare och deras närstående. Grundläggande språkförståelse är särskilt viktigt när det gäller
informationsöverföring mellan personalen, men också
när det gäller den lagstadgade dokumentationen.
En allt större del av personalen inom äldreomsorgen har
i dag invandrarbakgrund. Merparten av dessa gör en
storartad insats. Äldreomsorgspersonal med invandrar
bakgrund utgör ofta en resurs i kontakten med vårdtagare med invandrar bakgrund, som av ålders- eller
sjukdomsrelaterade skäl har förlorat förmågan att kommunicera på svenska.
Men det är lika viktigt att svenska vårdtagare kan få
kommunicera på sitt modersmål. De bristande kunskaperna i det svenska språket hos vissa delar av personalen
med invandrarbakgrund inom äldreomsorgen är ett
växande problem som i slutänden går ut över de vårdtagare som har svenska som modersmål.
För att komma till rätta med detta problem bör Borås,
i likhet med Stockholm, fortbilda i svenska språket för
äldreomsorgspersonal med sådant behov, samt skärpa
kraven på svenskkunskaper vid nyanställning.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta.
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda
direktiv om att fortbilda äldreomsorgspersonal med
bristande kunskaper i svenska språket.
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv om att kraven på svenskkunskaper skall höjas vid
nyanställningar inom äldreomsorgen.
Pontuz Fritzson (SD)”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Från Stadsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Remiss om motion om höjda kunskapskrav i svenska språket för personal inom
äldreomsorgen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker förslaget i motionen
om att höja kunskapskrav i svenska språket för personal
inom äldreomsorgen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämnden delar inte motionärens uppfattning att
bristande kunskaper i svenska språket är ett växande
problem inom äldreomsorgen. Nämnden framhåller att
personal har en god kompetens- och språknivå och att
verksamheten genom utbildningsinsatser och nyrekrytering av utbildad personal hanterar språkfrågan väl.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig
över en motion med rubricerat innehåll. Motionären
beskriver bl a att en allt större del av personalen inom
äldreomsorgen idag har en invandrarbakgrund. Motionären menar att bristande kunskaper i svenska språket
är ett växande problem som går ut över vårdtagare med
svenska som modersmål. För att komma till rätta anser
motionären att Borås bör fortbilda delar av äldreomsorgspersonal i svenska språket samt skärpa kraven
på svenskkunskaper vid nyanställning.
Det är ingen ny företeelse att anställda inom äldreomsorgen har en invandrarbakgrund. Stadsdelsnämnden anser att tillgång till olika kulturer och flerspråkighet är en tillgång i verksamheten och av värde för
brukaren. Borås Stad har genomfört utbildningar i
svenska språket när behov funnits och kommer att göra
så även framöver.
För att studera på omvårdnadsprogrammet eller för att
få validera krävs godkända betyg i svenska från grundskolan. Kommunfullmäktiges mål avseende utbildningsnivå inom äldreomsorgen (2011 90 %, 2014 94 %)
säkerställer att en mycket stor andel av personalen har
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goda kunskaper i svenska språket. Vid nyrekrytering
ställs samma krav, även om utbildning från omvårdnadsprogrammet saknas.
Den bild som motionären beskriver om att bristande
kunskaper i svenska språket är ett växande problem
delas inte av Stadsdelsnämnden Norr.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Bo Drysén
Malin Carlsson (S)
Ordförande		 Stadsdelschef

2011-04-04
Från Stadsdelsnämnden Väster

Inom stadsdelen västers verksamheter finns ett flertal
anställda inom äldreomsorgen med invandrarbakgrund.
Verksamheten utbildar kontinuerligt personal i svenska
språket när behov funnits. Därför upplever inte verksamheten att problematiken som motionären påvisar
överensstämmer med verkligheten.
Kommunfullmäktiges mål för 2011 är att 90 % av
personalen inom äldreomsorgen ska ha omvårdnadsutbildning Målsättningen fram till 2014 är 94 % utbildad
personal. Vad beträffar kunskaper i svenska språket
finns en överenskommelse med Vuxenutbildningen som
anger att godkända betyg i svenska är en förutsättning
för validering. Många anställda har genom Borås Stad
fått utbildning genom validering. Genom dessa insatser
närmar sig utbildningsnivån inom stadsdelen västers
verksamheter den av Kommunfullmäktige fastställda
målsättningen.

Remiss om motion om höjda kunskapskrav i svenska språket för personal inom
äldreomsorgen

För att komma i fråga för validering krävs godkända
betyg från grundskolan vilket är ett krav för studier på
gymnasienivå.

Nämndens beslut:

Sammanfattningsvis är bilden som ges av motionären
missvisande. Äldreomsorgen hanterar de språksvårigheter som finns inom verksamheten, genom kompletterande utbildning vid behov.

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning:

Den överenskommelse som finns med Vuxenutbildningen vid validering ger förutsättningar för omvårdnadsutbildning. Godkända betyg i svenska från grundskolan
är ett krav och denna överenskommelse är en riktningsgivare vid rekrytering.

Nämndens yttrande i sin helhet:

Stadsdelsnämnden Väster hat fatt möjlighet att yttra sig
över motion om höjda kunskapskrav i svenska språket
för personal inom äldreomsorgen. Motionären beskriver
bland annat att en allt större del av personalen inom
äldreomsorgen har invandrarbakgrund. Motionären
menar att bristande kunskaper i svenska språket är ett
växande problem som drabbar vårdtagare med svenska
som rnodersmål. För att komma till rätta med problematiken menar motionären att Borås Stad bör fortbilda
personal inom äldreomsorgen i svenska språket, samt
skärpa kraven på kunskaper i det svenska språket vid
nyanställning.
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2011-03-31

2013-01-23

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Centrala pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion om höjda kunskapskrav i
svenska språket för personal inom
äldreomsorgen.

Motion om höjda kunskapskrav i
svenska språket för personal inom
äldreomsorgen

Nämndens beslut

Centrala pensionärsrådets beslut

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker förslaget

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen om
höjda kunskapskrav i svenska språket för personal inom
äldreomsorgen. Vid sammanträdet den 24 maj 2011 §
22 beslutade rådet att avstå från att yttra sig men har
följande medskick:

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Öster har fått möjlighet att yttra sig
över en motion om höjda kunskapskrav i svenska språket för personal inom äldreomsorgen. Nämnden anser
att nuvarande rutin med krav på godkända betyg på
grundskolenivå är en rimlig nivå och en riktlinje som
fungerar väl vid rekrytering, varför Stadsdelsnämnden
Öster avstyrker motionärens förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Lars Dahlen
Rita Johansson
Förvaltningschef
Ordförande

• CPR tar ej ställning i politiska frågor utan enbart i
sakfrågor- personal, brukare och chefer måste kunna
kommunicera med varandra för att god kvalitet ska
kunna uppnås.
• Svenska finns redan i den utbildning som krävs för
att personal ska bli fast anställd.
• Det är värdefullt för kommunen att språkkunskaper
finns.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet
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Nr 57
Svar på motion från Pontuz Fritzson (SD);
Indraget stöd till kulturföreningar för invandrare
2013-05-20

2011/KS0197 805

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 februari 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att alla former av ekonomiskt stöd
till de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och
syfte är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska
eller kulturella identitet dras in.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden som båda avslår
motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att bland de
bidrag som nämnden ansvarar för finns bidrag som
särskilt riktar sig till invandrarföreningar. Dessa bidrag
syftar till att underlätta för invandrare som kommer
till Borås att bilda föreningar och skapa mötesplatser,
där de har möjlighet att utöva sin kultur och stärka sin
kulturella identitet. Tvärtemot motionärens uppfattning menar nämnden att det är företrädare för dessa
invandrarföreningar som går i bräschen för integrering
i det svenska samhället. Fritids- och folkhälsonämnden
delar inte heller motionärens uppfattning att bidrag
till kulturföreningar för invandrare skulle kunna ge en
utveckling av ökade konflikter och sociala problem.
Snarare är det nämndens uppfattning att en framgångsrik integrering i det svenska samhället bygger på möten
mellan människor från olika kulturer, vilka samtliga har
rätt till sin identitet och historia.

B 350

Kulturnämnden anför i sitt svar att i Regeringsformen,
en av Sveriges grundlagar, slås fast att ”Samiska folkets
och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv skall främjas.” Enligt det reglemente som gäller
för Kulturnämndens bidragsgivning framgår att en
förening med kulturell inriktning är bidragsberättigad
om den är öppen för alla och bedriver sin huvudsakliga
verksamhet i Borås Stad. Särskilda arrangemang/projekt
ska vara offentliga och annonseras i dagspress/övrig
media. Med hänvisning till grundlagstiftningen och
till Kulturnämndens reglemente avseende bidragsgivning till föreningar med kulturell inriktning avstyrks
motionen.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens och Kullturnämndens uppfattningar i frågan och
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2011-02-24

2011-04-14
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Bilaga till § 18 Anmälningsärenden

Motion om indraget stöd till
kulturföreningar för invandrare
Många invandrare lever idag i vad som skulle kunna liknas vid etniska enklaver, där den individuella lojaliteten
och engagemanget riktas inåt mot den etniska grupp
man tillhör istället för utåt mot det svenska samhället i
stort.
Resultatet av denna utveckling kan vi idag se i form av
ökade konflikter och sociala problem. Sverigedemokraterna anser att de föreningar vars huvudsakliga syfte är
att upprätthålla olika invandrargruppers etniska och
kulturella identitet är en bidragande orsak till denna
problematik och vi menar därför att det kommunala
stödet till denna typ av verksamhet bör dras in.
De invandrare som önskar slå vakt om sin etniska och
kulturella identitet har givetvis rätt att göra så, men
detta är inte en verksamhet som bör finansieras med
kommunala skattemedel.
När många centrala funktioner inom kommunen såsom
vård, skola omsorg i många fall saknar erforderliga
medel anser vi också att kommunen bör prioritera de
verksamheter som medför störst allmännytta och vår
bestämda uppfattning är att kulturföreningarna för
invandrare inte tillhör denna kategori.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta.
• att alla former av ekonomiskt stöd till de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och syfte är att
upprätthålla olika invandrargruppers etniska eller
kulturella identitet dras in.
Pontuz Fritzson (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Remissvar över motion av Pontuz
Fritzson (SD) om indraget stöd till
kulturföreningar för invandrare
Beslut

Kulturnämnden avstyrker motionen.

Sammanfattning

Pontuz Fritzson (SD) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att alla former av ekonomiskt stöd till
de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och syfte
är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska eller
kulturella identitet ska dras in.
I Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, slås fast
att ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv skall främjas.”
Enligt det reglemente som gäller för Kulturnämndens
bidragsgivning framgår att en förening med kulturell
inriktning är bidragsberättigad om den är öppen för
alla och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Borås
Stad. Särskilda arrangemang/projekt ska vara offentliga
och annonseras i dagspress/övrig media. Med hänvisning till grundlagstiftningen och till Kulturnämndens
reglemente avseende bidragsgivning till förening med
kulturell inriktning föreslås kulturnämnden att avstyrka
motionen.

Yttrande i sin helhet

Pontuz Fritzson (SD) har i motion till Kommunfullmäktige föreslagit att alla former av ekonomiskt stöd till
de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och syfte
är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska eller
kulturella identitet ska dras in. Kulturnämnden har fått
motionen på remiss och svar ska vara Kommunstyrelsen
tillhanda senast 2011-04-17.
Kulturnämnden konstaterar att Sverige är ett mångkulturellt land. I Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, slås detta fast i första kapitlet andra paragrafen:
”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv skall främjas.” Lag 2010:1408
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Enligt SAOL betyder ordet ”Främja” att hjälpa fram,
understödja.
Enligt det reglemente som gäller för Kulturnämndens
bidragsgivning framgår att en förening med kulturell
inriktning är bidragsberättigad om den är öppen för alla
och bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Borås Stad.
Särskilda arrangemang/projekt ska vara offentliga och
annonseras i dagspress/övrig media.
Med hänvisning till grundlagstiftningen och till Kulturnämndens reglemente avseende bidragsgivning till
förening med kulturell inriktning föreslås Kulturnämnden att avstyrka motionen.
KULTURNÄMNDEN
Eva-Lotta Franzén
Bengt Wahlgren		
Ordförande		 Kulturchef

2011-03-28
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Motion om indraget stöd till
kulturföreningar för invandrare
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över Motion om indraget stöd till kulturföreningar för invandrare.
Motionären anser att kommunen ska dra in alla former
av ekonomiskt stöd till de föreningar vars huvudsakliga
verksamhet och syfte är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska eller kulturella identitet.
Bland de föreningsbidrag som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för finns bidrag som särskilt riktar
sig till invandrarföreningar.
Bidraget syftar till att underlätta för invandrare som
kommer till Borås att bilda föreningar och skapa mötesplatser, där de har möjlighet att utöva sin kultur och
stärka sin kulturella identitet.
Tvärtemot motionärens uppfattning menar förvaltningen att det är företrädare för dessa invandrarföreningar
som går i bräschen för integrering i det svenska samhället.
Fritids- och folkhälsonämnden delar inte heller motionärens uppfattning att bidrag till kulturföreningar
för invandrare skulle kunna ge en utveckling av ökade
konflikter och sociala problem.
Snarare är det nämndens uppfattning att en framgångsrik integrering i det svenska samhället bygger på möten
mellan människor från olika kulturer, vilka samtliga har
rätt till sin identitet och historia.
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson
Hans Forsman
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 58
Svar på motion av Olle Hermansson (Vägv);
Observatorium på Navets tak
2013-05-20

2011/KS0380 805

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2011-04-28
Bilaga till § 49 Anmälningsärenden

Olle Hermansson (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 april 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås astronomisällskap stöttas med ett bidrag på 300 000 kronor att användas
till inrättande och byggnation av ett observatorium
på Navets tak, vilket skulle bli ett dragplåster och en
turistattraktion samt bidra till att bredda kunskaperna
om astronomi.
Sjuhärads Kommunalförbund har, som ansvarig för
Navets verksamhet, fått frågan tillsänt sig om hur
dom ställer sig till motionen och eventuell stöttning
av projektet. Kommunalförbundet har inkommit med
svar 2013-02-01 att de inte har ekonomiska resurser att
tillföra projektet.
Borås Astronomisällskap har i skrivelse inkommen
2013-03-11 förklarat projektet inaktuellt. Föreningen
har tagit fram verkliga kostnader för projektet och dessa
har visat sig bli mycket stora, cirka 1,5 miljoner kronor. Förutom den höga kostnaden framför föreningen
även nackdelen med att ha ett observatorium inne i en
stadskärna med en ljusförorenad himmel. Sammantaget
förklarar Astronomisällskapet sitt ställningstagande
med att nackdelarna överväger fördelarna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

”Motion angående observatorium
på Navets tak
I Stockholm och några få andra städer finns i dag möjligheten att centralt erbjuda astronomiska observationer.
I Borås finns i dagsläget utrustning och möjlighet till
observationer genom Borås astronomisällskaps (BAS)
teleskop och material (som de erhöll via medel från
Sparbanksstiftelsen 2004). Men det ofördelaktiga läget
10 km utanför stan har varit ett stort hinder för skolelever och allmänhet att nyttja denna möjlighet.
För att öka tillgängligheten och intresset har BAS därför
inlett ett samtal med Navet om att placera ett observatorium på deras tak. Då Borås kommun nu genomför
ett genomgripande förändringsarbete i Simonsland vore
detta ett dragplåster och en fantastisk turistattraktion..
Det centrala läget ökar tillgängligheten för allmänheten,
och närheten och samarbetet med Navet bidrar i sin tur
till att bredda kunskaperna om astronomi inom skolor,
föreningar, och arbetsplatser på ett markant sätt.
Placeringen på Navets tak gör att Navet också kan
utnyttja BAS instrument för visningar på storbildsskärm
och BAS kan i sin tur använda Navets utrustning för
visningar med hjälp av datorprogram vid mulet väder.
Då denna placering och detta engagerade samarbete
skulle bidra till ökade astronomikunskaper bland våra
skolelever, öka kunskaperna hos allmänheten och
dessutom verka som en turistmagnet föreslås att Borås
astronomisällskap stöttas med ett bidrag på 300 000.
Pengarna går till inrättande och byggnation av ett observatorium på Navets tak.
Anna Grahn
Olle Hermansson
Vägvalet”
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2013-03-12

2013-03-11

Från Sjuhärads kommunalförbund

Från Borås AstronomiSällskap

Motion angående observatorium *på
Navets tak

Utträde ur observatorieprojekt på Navet

Jag har diskuterat ärendet med kommunalförbundets
presidie och kommunalförbundet har inga ekonomiska
resurser att tillföra.
Vi hänvisar till den utlysning av tillväxtmedel som kommer att ske under året, datum är ej fastställt ännu beroende på ett kvalitetsarbete som pågår gällande tillväxtmedlen. Men troligtvis under hösten. Det finns dock
ingen garanti för att de får tillväxtmedel då ansökan
ställs emot fastslagna kriterier samt övriga sökanden.
BORÅSREGIONEN
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

När planerna en gång väcktes för ett observatorium
på Navets tak ställde vi oss i Borås AstronomiSällskap
positiva till detta. Observatoriet var tänkt att drivas i
gemensam regi med Navet, och båda parter skulle ges
möjlighet att bruka utrustningen i sina verksamheter.
Navet skulle på detta sätt kunna erbjuda fördjupade visningar för skolklasser etc. Vi i Borås AstronomiSällskap
skulle kunna hålla visningar av de ljusstarkaste objekten
på stjärnhimlen samt kunna nyttja Navets lokaler för
klubbträffar och andra möten.
I sin linda såg det ut som projektet skulle vara genomförbart till en relativt låg kostnad, vilket var avgörande
för att vi i föreningen skulle engagera oss i detta. Vi såg
en potential i det tänkta observatoriet, att genom detta
fånga upp personer som ville fördjupa sitt intresse för
astronomin och sedan erbjuda dem djupare studier av
planeter, galaxer etc vid föreningens befintliga observatorium en bit utanför staden.
Observationer av så kallade djuprymdsobjekt, såsom
galaxer, nebulosor, stjärnhopar är näst intill omöjliga
under de ljusföroreningar som dagens städer idag tillför
och detta är en av anledningarna till att astronomiska
observatorier ligger som de gör, dvs relativt långt från
större bebyggelser. Det är inte bara observationer av
djuprymdsobjekt som försvåras av ljusföroreningar, det
är också förlusten av en glänsande stjärnhimmel, något
som format alla kulturer i årtusenden.
När projektet fortlöpte och byggnadskostnaderna sköt
i höjden kände vi i Borås AstronomiSällskap att detta
var något vi ej kunde ställa oss bakom längre. Med en
totalkostnad kring 1 ½ miljon är det svårt att berättiga
ett observatorium under en betydande ljusförorenad
himmel, nackdelarna övervägar fördelarna med det hela.
Borås AstronomiSällskap
Johannes Stolt Ordförande
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Nr 59
Svar på motion från Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD); Inrätta en Social investeringsfond
för ungas utveckling och hälsa
2013-05-20

2011/KS0788 759

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2011-11-16

Bilaga till § 137 Anmälningsärenden
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
november 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder förutsättningarna för införandet av en social investeringsfond
Stadskansliet har utrett frågan med stöd av en referensgrupp med representanter från partierna i Kommunstyrelsen. Resultatet av utredningen är att Kommunstyrelsen i ett parallellt ärende föreslår Kommunfullmäktige
att Borås Stad inrättar en Social investeringsfond.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Christer Johansson
Lena Palmén		
Kommunalråd		
Ekonomichef

Inrätta en social investeringsfond för
ungas utveckling och hälsa!
Kristdemokraterna föreslår i budget 2012 att Borås
Stad inför en social investeringsfond. Syftet med fonden
är att fördela riktade medel till utsatta människor i
samhället i ett tidigt skede och på så sätt investera i ett
systematiskt förebyggande arbete. Att inrätta en social
investeringsfond lyftes även på en workshop om samhällsekonomiska hälsokalkyler den 10 november 2012,
där både politiker och tjänstemän deltog.
Hälsoekonomiska kalkyler ger allt säkrare besked om
vikten av att investera i framtida hälsa och utveckling.
Genom att införa en social investeringsfond kan man
bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede och
på sikt förebygga långvarig arbetslöshet. Att vara utan
arbete kan resultera i utsatthet samt negativa konsekvenser för hälsa, välbefinnande och möjlighet att delta
i samhället.
Barn i riskzonen med exempelvis ADHD kan få en
bättre uppväxt genom att stöd utdelas till föräldrarna.
Genom tidiga insatser kan man förhindra att barn eller
ungdomar blir kriminellt belastade. Sedan länge har
personal inom mödravård, BVC och psykiatrin påtalat
att man tidigt kan avgöra vilka barn som kommer att få
en svår uppväxt och ett vuxenliv utan fullvärdig tillvaro.
Dessa exempel påvisar att det fortfarande saknas ett
bra samarbete mellan olika samhällsinsatser och ett
långsiktigt tänkande kring utsatta barn och familjer.
Inrättandet av social investeringsfond i Borås Stad skulle
kunna förbättra detta och skapa både ekonomiska och
mänskliga vinster.
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Idag finns det exempel på kommuner som infört fonder
för att kunna avsätta pengar som kan satsas på enskilda
projekt. Norrköping och Nynäshamn är två goda föregångsexempel.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stad utreder förutsättningarna för införandet av
en social investeringsfond.
För Moderata Samlingspartiet
Annette Carlson
För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Nr 60
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis
Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i skolan
2013-05-20

2011/KS0846 629

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunfullmäktige beslutar att slumpmässiga drogtester kan få förekomma i kommunens skolor för att i ett
tidigt stadium stoppa och förhindra drogproblem.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden,
Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet
Samtliga remissinstanser avstyrker motionen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen menar att slumpmässiga drogtester
inte är rätt väg i det förebyggande arbetet mot droger.
Borås Stad har handlingsplan vid misstanke eller medgivande om drogmissbruk, för grundskolan och gymnasieskolan.
Skolan ska ha ett aktivt förebyggande arbete med ANT
(alkohol, narkotika och tobak) i de tidiga åldrarna samt
ett nära samarbete med bl a fältet, polisen, IFO samt
Cedern i de äldre åldrarna.
Om det förekommer misstanke om drogmissbruk ska
skolan samverka med berörda myndigheter.
Skolinspektionen säger nej till slumpvisa drogtester
i skolan och Borås Stad bör följa Skolinspektionens
rekommendationer.

Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ingegerd Eriksson
Lena Palmen		
Enhetschef
Kommunalråd		
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2011-12-15
Bilaga till § 145 Anmälningsärenden

Motion angående slumpmässiga
drogtester i skolan

2013-05-08

Remissammanställning Motion angående slumpmässiga drogtester i skolan
Nämndernas yttranden i sammanfattning

Droger är betydligt vanligare än vad många tror, och
de senaste åren har användande av narkotikaklassade
preparat ökat kraftigt. För många unga är det idag till
och med lättare att få tag på droger än vad det är att få
tag på alkohol.

Fritids- och folkhälsonämnden

De elever som fastnat i ett drogbehov behöver hjälp.
Då gäller det att hjälp också finns tillgänglig för eleven
innan missbruket gått för långt. Många människor som
fastnat i missbruk erkänner det inte för sig själv och än
mindre för andra.

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
yttra sig angående motionen slumpmässiga drogtester
i skolan. Enligt grundlagen har alla medborgare rätt
att säga nej till påtvingade kroppsliga ingrepp. Om
drogtest ska utföras måste det ske med elevens, och
vårdnadshavarens, samtycke. Eftersom det anses vara
omöjligt att avgöra om reellt samtycke föreligger avråder
såväl JO och skolinspektionen till slumpvisa drogtester i
grundskolan och kommunala gymnasium. Fritids- och
folkhälsonämnden avstyrker förslaget och följer JO´s
och skolinspektionens rekommendationer.

För att i tid kunna stoppa det allt vanligare användandet
av narkotika bör kommunens skolor ha möjlighet att
utföra slumpmässiga drogtester. Det är en nödvändighet att skolhälsovården bl a fokuserar på ungdomars
missbruk. För att fullt ut klara av dettakrävs det också
att skolan får befogenheter att agera.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Att	Kommunfullmäktige beslutar att slumpmässiga
drogtester kan få förekomma i kommunens skolor
för att i ett tidigt stadium stoppa och förhindra
drogproblem.
Pontuz Fritzson (SD)
Dennis Fernholm (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker Motion angående
slumpmässiga drogtester i skolan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Elever har rätt till integritet och skydd av privatlivet. Att
genomföra slumpmässiga drogtester innebär ett stort
ingrepp i elevens integritet. Nämnden anser att det inte
är rätt väg att gå för att arbeta förebyggande mot droger.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar: Motionen angående
slumpmässiga drogtester i skolan avslås.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Skolan anses ha ett brett uppdrag att arbeta med kunskapsspridning och bedriva ett förebyggande arbete i
drogfrågor. Däremot anses inte slumpmässiga drogtester
ingår i skolans allmänna arbete med drogfrågor. Om det
på individplanet förekommer misstanke om drogproblematik ska skolan istället samverka med berörda myndigheter så som socialtjänsten, polisen eller sjukvården.
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Stadsdelsnämnden Öster

Ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen i sin helhet.

Ungdomsrådet beslutar att avstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sammanfattning
Som motionärerna skrivit finns det en drogproblematik
i Borås när det gäller narkotikaklassade preparat. Skolan
ska ha ett aktivt förebyggande arbete med ANT (alkohol, narkotika och tobak) i de tidiga åldrarna samt ett
nära samarbete med bl a fältet, polisen, IFO Cedern i
de äldre. Det ger ett bättre framgångsrecept i jämförelse
med slumpmässiga drogtester.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker motionen.

Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-03-21 att
avstyrka motionen angående slumpmässiga drogtester
i skolan. Ungdomsrådet anser att skolan ska var en
trygg och lugn plats för alla ungdomar och menar att
slumpmässiga drogtester kan skapa en otrygg miljö och
kränka elever.
Ungdomsrådet delar motionärernas tankar om att det är
viktigt att arbeta förebyggande för att minska droganvändningen bland unga. Det finns många sätt att arbeta
på istället för slumpmässiga drogtester. Ungdomsrådet
tycker att man istället bör satsa mer resurser på metoder som når alla ungdomar och börja prata om droger,
tobak och alkohol tidigt i skolan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen om slumpmässiga drogtester föreslås att fullmäktige fattar beslut om att i kommunens skolor tillåta
slumpmässiga drogtester i syfte att i ett tidigt skede
stoppa och förhindra drogproblem.
Inom Utbildningsnämnden verksamheter genomförs
inga slumpmässiga drogtester i enlighet med Skolinspektionens uppfattning.
”Skolinspektionen säger nej till slumpvisa drogtester i
grundskolan och på kommunala gymnasieskolor, eftersom det är i princip omöjligt att säkerställa att testerna
sker med fullt och reellt samtycke från eleven, och
vårdnadshavare för omyndiga elever. ”
Vid misstanke om eller uppdagat droganvändande följer
verksamheterna en särskild handlingsplan. Ett drogförebyggande arbete bedrivs kontinuerligt på olika sätt,
främst genom att ha en väl fungerande verksamhet.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen om slumpmässiga drogtester i skolan.
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Nr 61
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och
Krister Maconi (SD);
Införa skolk-sms i kommunens skolor
2013-05-20

2012/KS0232 609

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Pontuz Fritzson (SD)ochKrister Maconi (SD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Borås Stads alla skolor måste erbjuda föräldrar och/eller
vårdnadshavare att få sms om deras barn inte är närvarande vid en lektion.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet. Samtliga
remissinstanser avstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.

Kommunstyrelsen

Samtliga nämnder har svarat att funktionen redan finns
och används i 7-9 skolor och gymnasieskolan. Stadsdelsnämnderna har bedömt att behovet av sms-funktionen
är litet i de yngre skolåren.
Kommunstyrelsen konstaterar att funktionen finns och
används för de äldre eleverna. Kommunstyrelsen menar
att det är varje nämnds ansvar att utifrån de behov som
finns, besluta om funktionen även ska användas i de
yngre skolåren.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll		

2012-03-15

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

”Motion angående att införa skolk-sms
i kommunens skolor
Sveriges skolor har halkat efter. De senaste rapporterna
angående elevernas prestationer i skolorna visade att det
behövs kraftiga åtgärder för att stävja den neråtgående
trenden.
Göteborgs kommun var år 2008 först i Sverige med att
införa skolk-sms och detta har ansetts som ett lyckat
projekt. Ett skolk-sms kostar ca 45-50 öre styck och
tjänsten går ut på att läraren sammanställer frånvaron
efter varje lektion. De föräldrar, som anmält sig till
tjänsten, får sedan ett sms med uppgiften att eleven varit
frånvarande. Stockholm stad har också infört skolk-sms
och även där var reaktionerna från lärarna generellt sett
positiva och föräldrarna har varit väldigt positiva.
För att både stimulera elever att gå till skolan och för
att öka föräldrarnas insikt i barnens skolgång bör varje
skola erbjuda föräldrar möjligheten att få ett sms från
skolan varje gång deras barn inte är närvarande vid
en lektion. Detta bidrar till att skolan gör mer för att
minska skolket och samtidigt få en chans att föra exakt
statistik på elevernas närvaro.
Skolk-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög
närvaro vid lektionerna och därmed få mer ordning i
skolan. Den nya skollagen ställer krav på skolorna att,
samma dag som en elev utan giltigt skäl uteblivit från
undervisningen, redovisa frånvaron till föräldrar eller
vårdnadshavare (Kap 7 § 17 i nya skollagen).
17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas
för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har
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giltigt skäl att utebli. Den obligatoriska verksamheten får
omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller,
i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan
verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller
andra helgdagar. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om av‑
vikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och
specialskolan. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir
från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till
att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl
behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma
dag.

2013-05-08

Remissammanställning: Motion angående att införa skolk-sms i kommunens
skolor
Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om att
införa skolk-sms

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att	Borås stads alla skolor måste erbjuda föräldrar och/
eller vårdnadshavare att få sms om deras barn inte är
närvarande vid en lektion.
Pontuz Fritzson (SD)
Krister Maconi (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Nämndens yttrande i sammanfattning
Samtliga skolor med elever i årskurserna 7‑9 i Stadsdelsförvaltningen Norr använder redan ett system för smsinformation om ogiltig frånvaro till vårdnadshavare.
Skolor med elever i årskurserna 1‑6 har möjlighet att
ansluta sig till befintligt system för sms-information om
ogiltig frånvaro, men behovet bedöms vara förhållandevis begränsat i de yngre skolåren.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar: Motionen avstyrks.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra
sig över en motion om att införa skolk-sms. Skolor med
elever i åk 7-9 använder sig redan av ett digitalt system
för rapportering av närvaro och frånvaro hos eleverna.
De vårdnadshavare som önskar får ett SMS om barnet
är ogiltigt frånvarande. I de yngre skolåren är behovet av
ett SMS-skolk relativt litet.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen
angående skolk-sms i kommunens skolor.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Vårdnadshavare till elever i åk 7-9 erbjuds redan idag ett
sms vid ogiltig frånvaro via Dexter, ett digitalt system
för rapportering av närvaro och frånvaro.
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För elever i åk 1-6 är den ogiltiga frånvaron relativt låg
och behovet av ett sms till vårdnadshavare vid ogiltig
frånvaro är litet.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Enligt förslaget ska skolk-sms införas i skolorna i Borås.
Sedan 2008 finns för Borås Stads gymnasieskolor
digitala system för att registrera elevernas frånvaro. 2012
infördes en sms-/e-postfunktion innebärande att elevens
vårdnadshavare får besked om icke anmäld frånvaro
samma dag. Nämnden anser att det redan finns väl
fungerande modeller för rapportering av frånvaro och
skolk.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet avstyrker motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådets ledamöter tycker detta är en positiv
satsning. Ledamöterna lyfter att tjänsten har funnits
några år på Borås Stads skolor.
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Nr 62
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD);
Bevakning av Hässleholmen, Norrby och Hulta
2013-05-20

2012/KS0287 119

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2012-04-12

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden
Pontuz Fritzson har lämnat en motion med förslaget att
Kommunstyrelsen får uppdrag
• att utreda möjligheten till ett försöksprojekt med ordningsvakter på Norrby, Hässleholmen och Hulta.
• att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland
andra aktörer.
• att utvärdera projektet efter sex månader,
• att vid positivt resultat permanenta projektet i Borås
Stad.
Stadsdelsnämnd Öster, Stadsdelsnämnd Väster och
Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig över
motionen. De menar att det inte bör ingå i en nämnds
uppdrag att ha patrullerande ordningsvakter. I stället
bör de befintliga positiva strukturerna stärkas, vilket
görs genom ett aktivt föreningsliv, trygghetsvandringar,
grannsamverkan, medborgardialoger, bra öppettider på
fritidsgårdarna och möjlighet till meningsfull sysselsättning för de boende i områdena. Ett sådant arbete verkar
trygghetsskapande på betydligt fler sätt än att öka
bevakningen på områdena.
Kommunstyrelsen anser att det är de brottsförebyggande och främjande insatserna som ska prioriteras på
Hässleholmen, Norrby och Hulta. Därmed är det inte
aktuellt att starta ett försöksprojekt med patrullerande
ordningsvakter på Hässleholmen, Norrby och Hulta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Motion angående bevakning av
Hässleholmen, Norrby och Hulta
Under de senaste åren har vi sett att brottsligheten på
Hässleholmen och Norrby slagit rot, och stadsdelarna
präglas idag av misshandel, rån, narkotikabrott, vapenbrott, våldtäkter, stenkastning mot brandmän, krossade
rutor på kommunala lokaler och andra byggnader med
mera, även Hulta har under den senaste tiden drabbats svårt av vandalism och annan brottslighet. Denna
utveckling är inte acceptabel för mig som Sverigedemokrat!
Faktum är att dessa två stadsdelar rangordnades av flera
instanser som två av de fem värst drabbade stadsdelarna
i hela Västsverige, ett bedrövligt faktum ur ett Boråsperspektiv.
I Ängelholm i Skåne har man precis som Borås haft
bekymmer med brottsligheten och där har man från
kommunens sida startat ett försöksprojekt med ordningsvakter på ett utsatt område, där ordningsvakter
patrullerar kvälls- och nattetid. Projektet i Ängelholm
kostade 80 000 kronor för en projektperiod på tre
månader. Kommunen betalade 30 000 kronor och resterande summa kom från andra aktörer. Även polisen i
Ängelholm var positiva till försöksprojektet och menade
att många av brotten kan komma att förebyggas genom
att ha ordningsvakter på plats, då polisens resurser inte
räcker till för att vara på områdena i den utsträckningen
som idag krävs för att stävja brottsligheten på de utsatta
områdena.
Jag menar att Borås Stad bör initiera ett liknande för
söksprojekt. Jag ser kostnaden för detta projekt som
liten i jämförelse med de kostnader som brottsligheten
orsakar kommunen och andra som direkt och indirekt
drabbas på Hässleholmen, Norrby och Hulta. Genom
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att skaffa medfinansiärer till projektet bland andra aktörer kan kommunens kostnader minskas än mer.

Remissvar

De åtgärder som föreslås i motionen skall inte enbart ses
ur ett ekonomiskt perspektiv utan det handlar i första
hand om våra kommuninvånares rätt till trygghet i
Borås stad, något jag som sverigedemokrat anser vara av
högsta vikt.

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
att	uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten
till ett försöksprojekt med ordningsvakter på Norrby,
Hässleholmen och Hulta.
att	uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland andra aktörer.
att	uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera projektet
efter sex månader,
att	vid positivt resultat permanenta projektet i Borås
Stad.
Pontuz Fritzson (SD)

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Motion angående bevakning av
Hässleholmen, Norrby och Hulta
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
yttra sig angående motionen bevakning av Hässleholmen, Norrby och Hulta.
I Borås Stad har det sedan flera år pågått flera utvecklingsarbeten på stadsdelarna Hässleholmen och Norrby.
På grund av att dessa stadsdelar, som motionären
skriver, rankades som två av de mest utsatta områden i
Sverige har många olika åtgärder vidtagits. För att skapa
trygga miljöer för de boende på Hässleholmen, Norrby
och Hulta krävs att kommunen, polisen, bostadsbolag,
föreningsliv och näringsliv arbetar tillsammans med de
boende och inte emot dem.
Det är denna ansats som Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill lyfta fram i arbetet på Hässleholmen, Norrby
och Hulta. Att stärka befintliga positiva strukturer,
vilket görs genom ett aktivt föreningsliv, trygghetsvandringar, grannsamverkan, medborgardialoger, bra öppettider på fritidsgårdarna och möjlighet till meningsfull
sysselsättning för de boende i områdena. Ett sådant
arbete verkar trygghetsskapande på betydligt fler sätt än
att öka bevakningen på områdena.

Nämndens yttrande i sin helhet
I Borås Stad har det sedan flera år pågått flera utvecklingsarbeten på stadsdelarna Hässleholmen och Norrby.
På grund av att dessa stadsdelar, som motionären
skriver, rankades som två av de mest utsatta områden i
Sverige har många olika åtgärder vidtagits. Förutom en
mängd kommunala insatser tecknades även ett urbant
utvecklingsavtal där flera parter deltog. Det urbana
utvecklingsarbetet innebar bland annat att polisen i
Borås tillsatte särskilda tillitspoliser på Hässleholmen
och Norrby. De har arbetat trygghetsskapande och med
att skapa förtroende för polisen på områdena. Utgångs-
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punkten har varit att det är bättre att arbeta med de
boende än mot dem.
Det är denna ansats som Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill lyfta fram i arbetet på Hässleholmen, Norrby
och Hulta. Att stärka befintliga positiva strukturer,
vilket görs genom ett aktivt föreningsliv, trygghetsvandringar, grannsamverkan, medborgardialoger, bra öppettider på fritidsgårdarna och möjlighet till meningsfull
sysselsättning för de boende i områdena. Samarbeten
som SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) är samarbetsformer som syftar till att hjälpa unga människor i
riskzonen och som kommunen enligt Fullmäktigebeslut
2012-04-12 ska prioritera.
Från och med den 1 september kommer polisen att
tillsätta områdespoliser, vilka kommer att fokusera på
Hässleholmen och Norrby men ska vara flexibla och
arbeta där behov uppstår, till exempel på Hulta.
De mest effektiva åtgärder för att minska utanförskap
och de negativa konsekvenser som utanförskapet för
med sig är att skapa meningsfull sysselsättning och få
människorna att känna sig delaktiga i samhället och att
de har möjlighet att påverka. Därför erbjuder Borås Stad
i år samtliga ungdomar som slutat nian eller går i gymnasiet feriearbete i tre veckor under sommaren. Samtliga
stadsdelar kommer ha fritidsgårdar öppna under hela
sommaren och en rad olika aktiviteter genomförs för att
sysselsätta ungdomarna.
För att skapa en tryggare miljö på Hässleholmen,
Norrby och Hulta krävs kraftfulla åtgärder genom ökad
sysselsättning, dialog med medborgarna, meningsfull
sysselsättning för ungdomarna och ett nära samarbete
med andra aktörer, såsom polisen, bostadsbolag och
företagare. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det
är här som resurserna bör läggas.
Som en del i det trygghetsskapande arbetet genomför
Borås Stad tillsammans med polisen en trygghetsmätning vart tredje år. Det arbetet ger en bild över situationen och vi kan följa utvecklingen på de olika områdena.
Trygghetsmätningen ligger till grund för lokal analys
på stadsdelsnivå med riktade åtgärder och till en kommunövergripande samverkansöverenskommelse mellan
Borås Stad och Polismyndigheten Älvsborg, polisenhet
Borås.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

2012-05-28
Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Motion angående bevakning av
Hässleholmen, Norrby och Hulta
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
Motionen om att bevaka Hässleholmen, Norrby och
Hulta avstyrkes.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Det ingår inte i och bör inte heller ingå i Stadsdelsnämndens uppdrag att ha patrullerande ordningsvakter.
Det är andra aspekter som är viktiga att fokusera på.
Det är att arbeta med trygghetsbefrämjande åtgärder
vilket sker i det lokala Brå, genom trygghetsvandringar,
folkhälsosatsning och skapande av mötesplatser.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har getts möjlighet att lämna
yttrande över motion angående bevakning av Hässleholmen, Norrby och Hulta.
Motionären gör en beskrivning av att allvarlig brottsligheten slagit rot och präglar nämnda bostadsområden.
Med anledning av det föreslås att Kommunstyrelsen ska
utreda möjligheten till ett försöksprojekt med ordningsvakter på Norrby, Hässleholmen och Hulta, att
undersöka möjligheten till medfinansiärer, att utvärdera
projektet och vid positivt resultat permanenta projektet
i Borås Stad.
I Välfärdsbokslut 2011 ingick fråga om andelen vuxna
som inte hyser oro att i något avseende utsättas för brott.
Uppgifterna kom från den trygghetsmätning som polisen genomfört 2011. Frågeställningen var:
Har man under de senaste 12 månaderna oroat sig för
att bli utsatt inbrott i bostad, förråd eller liknande, stöld
eller skadegörelse av fortskaffningsmedel samt att bli över‑
fallen eller misshandlad i området där man bor.
Norrby stadsdel hade den högsta andelen som var
oroliga. Det som invånarna i Norrby stadsdel känner
mest oro inför är att utsättas för stöld eller skadegörelse
av diverse fortskaffningsmedel och det man känner
minst oro inför är att bli överfallen eller misshandlad
i området där man bor. Den centrala analysen som
hittills gjorts visar att högst andel oroliga respondenter

B 365

kommunfullmäktiges handlingar | 19 Juni 2013

återfinns i åldersgruppen 20 till 29 år och det är kvinnor som i högre utsträckning uttrycker oro att utsättas
för brott.
Under hösten 2011 tillsattes ett lokalt brottsförebyggande råd för Stadsdelsnämnden Väster som sammanträder
fyra gånger per år. Deras arbete syftar till att initiera,
stimulera och främja åtgärder på lokal nivå som leder till
brotts- och drogförebyggande och trygghetsskapande
resultat. Under 2012 kommer rådet att ta fram en handlingsplan för stadsdelens arbete med trygghetsfrämjande
och brottsförebyggande insatser. Resultatet från Polisens
trygghetsmätning kommer till stor del användas som
underlag för framtagandet av handlingsplanen.
Arbetslivsförvaltningens stadsdelsvärdar som utgår från
Mötesplats Norrby arbetar trygghetsfrämjande och
brottsförebyggande genom att skapa kontakter, sprida
information och hålla rent. Stadsdelsnämndens förhoppning är att det går att fortsätta ha den här typen av
tjänster placerade lokalt ute i stadsdelarna. Mötesplatser
liksom arrangemang och aktiviteter som exempelvis Ett
friskare Sverige1) och städveckor främjar trygghet och
trivsel i närområdet och det kommer stadsdelsförvaltningen att arbeta vidare med under 2012.
1) Uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige är en nationell kam‑
panjvecka med syfte att uppmärksamma vikten av goda matvanor
och fysisk aktivitet på uppdrag av regeringen.

Ett arbete bedrivs med grannsamverkan och trygghetsvandringar i bostadsområden, men bygger mycket
på en lokal förankring bland de boende. Utöver den
lokala förankringen bygger grannsamverkan vidare på
Polisens medverkan och inför 2012 är förväntan att
den ska öka för att kunna initiera fler grannsamverkansprojekt i stadsdelen Väster. Trygghetsvandringar
har hittills genomförts i områdena Göta och Norrby
och under året som kommer ska en strategi tas fram
för fortsatta vandringar. En annan viktig del i Polisens
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete är
riktade insatser med ungdomspoliser samt tillitspoliser i
bostadsområden.
Område Norrby stadsdel har fått medel från Hälso- och
sjukvårdsnämnden för att satsa extra resurser på att
bryta utanförskap, öka inflytande och tryggheten samt
utveckla hälsan i stadsdelen. Arbetet leds av en folkhälsosamordnare.
Det finns problem i området Norrby men de kan inte
anse vara av den graden som motionären beskriver.
Stadsdelsförvaltningen har ett ansvar för medborgarna
i stadsdelen. Det ingår inte i och bör inte heller ingå
i Stadsdelsnämndens uppdrag att ha patrullerande
ordningsvakter. Det är andra aspekter som är viktiga
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att fokusera på. Det är att arbeta med trygghetsbefrämjande åtgärder vilket sker i det lokala Brå, genom
trygghetsvandringar, folkhälsosatsning och skapande av
mötesplatser.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef

2012-05-23
Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Svar på motion angående bevakning
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra sig
över en motion angående bevakning av Hässleholmen,
Norrby och Hulta. Motionären menar att brottsligheten har slagit rot i dessa stadsdelar och att stadsdelarna
präglas av vandalism och annan brottslighet.
Motionären föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda bland annat möjligheten till ett försöksprojekt
med ordningsvakter i dessa stadsdelar. Stadsdelsnämnden delar inte motionärens uppfattning att detta behov
finns avseende Hässleholmen och Hulta, som tillhör
stadsdel Öster. Nämnden vill lyfta fram det främjande
arbete som pågår på Hässleholmen och Hulta via fritidsgården, FC Ibra och övrigt föreningsliv. Nämnden har
också initierat ett aktivt arbete enligt SSPF-modellen
(samverkan mellan Skola, Socialen, Polis och Fritid). Det
lokala brottsförebyggande rådet i Öster har också en viktig del i det förebyggande och främjande arbetet i stadsdelen. Innan det utreds om eventuellt ytterligare åtgärder
behöver vidtas bör de främjande insatserna utvärderas.
Nämnden avstyrker således motionen i sin helhet.

Lokala ungdomsrådet

Lokala ungdomsrådet har getts tillfälle att yttra sig över
motionen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef
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