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Nr 87
Revidering av Riktlinjer för styrdokument
2013-09-09

2013/KS0556 012

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Förslaget till reviderade riktlinjer för styrdokument innehåller en ganska stor mängd av små redaktionella ändringar. Gemensamt för dessa är att de är förtydliganden. De
säger samma sak som den tidigare skrivningen, men har
efter erfarenheter omformulerats för ett klarare uttryck.

De mer synbara förändringarna är:
I inledningen om aktiverade dokument finns en litet mer
utförlig anvisning om program och strategi. Avsnittet om
utformning har placerats före avsnittet om dokumentens
hierarki. Avsnittet påpekar att ett styrdokument i sig inte
innebär något anslag av pengar, och att styrdokumenten
ska vara grafiskt enhetliga.

Under avsnittet Hierarki finns ett nytt delavsnitt som
förtydligar om dokument som finns ”nedtill” vårt system
med styrdokument, t ex planer som gäller bara för en
enskild verksamhet, och handböcker som ger praktiska
råd. Här har också införts en schematisk bild som visar
på vilken beslutsnivå olika dokument antas. En ny rubrik
samlar formuleringarna om hur man ska förhålla sig till
lagar och andra styrdokument. Ska-kraven poängterar att
Stadskansliet ombesörjer den gemensamma designen på
dokumenten, och att även förvaltningsunika dokument
ska följa terminologin så att denna blir enhetlig. Avslutningsvis har de två raderna om uppföljning fått en egen
rubrik.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nytt förslag till Riktlinjer för styrdokument för Borås
Stad antas, att gälla till 2017.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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» Riktlinjer
Fastställt av Kommunfullmäktige 2003-04-24, reviderat
2010-02-25 och 2013-10-24.
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2017. Kommunstyrelsen
har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.

Riktlinjer för styrdokument
Verksamheten i Borås Stad styrs bland annat av en rad
dokument som vi själva har antagit. Dessa dokument
benämns i allmänhet regler, policy, program eller något
liknande. En fast terminologi och en tydlig namngivning
av dokumenten efter deras olika roller underlättar både
för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger
vilken förväntan vi kan ha på dokumentet.
Detta dokument är riktlinjer för styrdokument. Som sådant medger det viss individuell variation i utformningen
av styrdokumenten. Dock finns även vissa ska-krav, alltså
regler. En sådan är att varje styrdokument ska klassificeras
som endera av de sex dokumenttyper som beskrivs. Skakraven redovisas separat under en egen rubrik.
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har
dels dokument som lägger ut linjer för hur vi ska agera
för att nå ett visst resultat (aktiverande), dels dokument
som talar om hur vi ska möta givna situationer (normerande). De aktiverande dokumenten är strategier, program
och planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och
regler.

Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ.
Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas.
Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar att
utföra olika saker, och anger tidplan. Som läsare har jag
rätt att ställa höga krav på de konkreta besked vi får av en
plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att planen
svarar på frågorna vad, vem och när.
Programmet är en mellanform av dessa båda. Jämfört med
strategin konkretiserar det vilka åtgärder vi ska göra, men
utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet kan vara en förstudie som senare följs av en mer
detaljerad plan i samma ämne. Det kan också vara en mellanform genom att blanda långsiktiga mål och översiktliga
direktiv med mer konkreta.
Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda verksamheter. Det har då samma roll som en strategi,
men för det mindre sammanhanget.
Ovanpå dessa dokument kan finnas en vision för Borås
Stad som beskriver ett önskat tillstånd. Vision kan vi i
princip ha en enda för hela Borås, som alla verksamheter
tar sikte på. En enskild verksamhet eller enhet kan också
ha en vision, men då inte som ett helt dokument utan som
någon enstaka formulering, en devis.
På samma sätt är strategi för Borås ett dokument som alla
andra verksamheter och deras styrdokument riktas mot.
Endast för några få och verkligt heltäckande verksamheter
kan vi koppla på egna strategier.
Utanför detta finns också budgeten, som är en egen form
av styrdokument med sitt system av uppföljning. Budgeten
kan dock ses som ett program eller en plan för verksamheten det kommande året.

Strategi

Strategin ska ...

» Aktiverande dokument
Aktiverande dokument anger händelser eller situationer
som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett
uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är
det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill
uppnå.
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av
de aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest
abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man
praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner
detta dokument i mera detaljerade skrivningar. Strategier
kan vi ha några få av, eftersom de naturligt handlar om de
stora sammanhangen.
B 638

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för
verksamheten. Den kan innehålla långsiktiga perspektiv, och den måste peka ut de verksamhetsområden och
avgörande val som är av kritisk betydelse för att nå dit.
Strategin bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att man väljer bort
något annat. För att vara ett fungerande dokument måste
strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och
ange prioriteringar.
... men behöver inte
Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller
metoder som ska användas. Dessa kan vara olika för olika
verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi
program och planer.
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Program

Programmet ska ...
Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst
område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka metoder vi
vill använda. Programmet ska göra det möjligt att skriva
en plan för den aktuella verksamheten utan yt- terligare
ideologiska överväganden.
... men behöver inte
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller
utförande, utan kan t ex ange alternativ att ta ställning till
i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger
inte heller några detaljerade tidsplaner.

Plan

Planen ska ...
Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att
det säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör
dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att
åtgärderna blir gjorda. Den ska ange ett tidsschema för
åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske.
... men får inte
Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas
eller önskar åstadkomma. Den får inte stanna vid att vara
en inventering eller en önskelista. Det får inte vara någon
tvekan om ansvar och tidplan för de åtgärder som anges i
planen.

» Normerande dokument
Den andra typen av dokument är normerande. De klargör
vårt förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur
en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara
”lagtext” som mindre handlar om vad som ska göras utan
mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras.
Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en
gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för
vårt agerande.
Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt
planen kan de vara en instruktion över vad som ska göras,
vem som ska göra det, och vilka resultat som ska bli
följden. En tydlig skillnad ligger i att aktiverande dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar, vad som
ska göras, medan de normerande handlar om hur vi utför
befintlig verksamhet.
Även här skiljer vi på tre typer av dokument: policy, riktlinjer och regler.

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan
klargöra vår syn på t ex sponsring, internationella kontakter, eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta
regler, bara principer som vägledning för bedömningar
från fall till fall.
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande. De
kan till exempel ange vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt vi bör välja, och sätta gränser för omfattningen.
Riktlinjerna lämnar visst utrymme för handläggaren att
själv utforma detaljerna i åtgärderna.
Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta
gränser för vårt handlande. De koncentrerar sig på hur en
åtgärd görs, inte på vad den innehåller.
Riktlinjer tar typiskt sikte på att skapa en gemensam norm
för ett önskat beteende, medan regler sätter gränser och
förbjuder vissa beteenden. Riktlinjer kan tillämpas med
lokala variationer, medan regler drar en absolut gräns för
våra handlingar.

Policy

Policyn ska ...
En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se
på en viss företeelse. En policy säger t ex att vi är positiva
eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring, hemarbete, intern rörlighet, deltider etc.
... men behöver inte
En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan
därför ofta vara lämpligt att låta policyn ingå som portalparagraf i ett annat dokument.

Riktlinjer

Riktlinjer ska ...
Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna
ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå
som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för
vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara
inriktade på metod och rekommendera vissa tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som
instruktionsbok för verksamheten.
... men behöver inte
Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme för individuella
variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen om
det finns starka argument i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera regler
måste den eller dessa tydligt markeras.
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Regler

» Hierarki

Regler ska ...

Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket sammanhang.

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska
ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste” och
”får inte”.
... men får inte
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga
formuleringar som bara innebär strävan i en viss riktning,
eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen eller inte.

» Utformning
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar
med dokumentets avsikt och roll. Detta gäller särskilt för
planer och regler, som inte får lämna något utrymme för
tolkning. Här närmar man sig lagspråkets uttryck. Ett
exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en rekommendation, och reglernas ”ska”, som inte lämnar något förhandlingsutrymme.
Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra
styrdokumentet så lätt som möjligt att förstå och förmedla.
För att få en praktisk funktion bör det också vara operativt utformat, eller lätt kunna kopplas till operativa och
mätbara mål. Texten bör inte ha svepande och abstrakta
formuleringar.
Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad
till en kostnad kan texten redovisa denna. Pengar för
åtgärden blir dock aldrig anvisade genom beslut om själva
styrdokumentet. Varje åtgärd måste finansieras genom ett
eget beslut.
Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att identifiera genom det standardiserade omslaget. Stadskansliet
förser dokumenten med detta omslag som just signalerar
att det är ett av Borås Stads styrdokument.
Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och til�lämpat i organisationen. Det är lämpligt att under arbetet
med dokumentet också planera för hur det ska kommuniceras och förankras i organisationen.

Översiktlig
Allmän
Detaljerad

Aktiverande
Strategi
Program
Plan

Normerande
Policy
Riktlinjer
Regler

Tyngdpunkten ligger i basen. Strategin kan upplevas
som mer statusfylld än planen. Den kan också sägas vara
överordnad programmet och planen, som är sätt att låta
strategin komma till mer konkret uttryck. Men samtidigt
ställs det högre krav på en plan än på en strategi – och
planen ställer högre krav på utförandet.
Strategin anger allmänna idéer, men behöver inte bekymra
sig om praktiken. Däremot kräver vi som läsare av en plan
att få reda på exakt hur vi ska bete oss. Författaren till en
plan måste ange precisa tillvägagångssätt. Planen är också
det av de tre aktiverande dokumenten som ger bindande
direktiv.
Policyn är det mest översiktliga av de normerande dokumenten, men man kan inte säga att det är överordnat
de övriga typerna. En policy lämnar åt handläggaren att
själv bedöma det konkreta fallet. Riktlinjer lämnar också
utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. Men man
kan inte bryta mot en regel för att man själv tycker sig
bättre uppfylla policyns andemening.
Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har
följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna; att
en plan alltid föregås av strategi och program, eller att en
policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att utforma
varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem
som ska använda det.

Dokument på verksamhetsnivå

Ned till styrdokumenten kan finnas handböcker och
rutiner, som innehåller handfasta råd. Det är viktigt att
dessa stannar just vid praktiska rekommendationer och
inte innehåller sådant som hör hemma i styrdokument,
eller åtgärder som kräver beslut om finansiering. Handböcker behandlar hur-frågor, ofta i detalj, och beslutas på
tjänstemannanivå.
Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det
gäller planer som bara har betydelse för den egna verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade enligt
riktlinjerna, för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.
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Vision
Kommunfullmäktige
Strategi

Budget

Policyer, riktlinjer och program

Reglementen,
ägardirektiv och
bolagsordning

Planer och regler

Politisk nivå

Vad - När?

Nämndbudget

Kommunstyrelsen/
nämnd

Riktlinjer, planer, regler och
anvisningar

Verksamhetsnivå

Rutiner, handböcker

Planer

Internbudget

Förvaltning

Hur - vem?

Beslut om styrdokument fattas på politisk nivå. Rutiner och handböcker – och även vissa planer – fastställs på verksamhetsnivå.

» Lagar och andra styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka
lagar som finns på området, liksom vilken styrning som
redan finns. Man ska överväga och motivera varför ett
styrdokument behövs, och gran- ska hur det samspelar
med styrdokument på angränsande områden.
Styrdokument ska inte referera sådant som är bestämt
genom lag – varken våra politiska instanser eller styrdokumentet i sig behöver eller kan fastslå att lagen gäller.
Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella överordnade dokument. Om ett annat styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa till detta
dokument. Däremot ska inte texten referera innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller. Varje dokument
har sin egen kraft och funktion.

» Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokument:
Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex
typer som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta
är budgeten och visionen, som är egna former av styrdokument.
En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon
organisatorisk enhet, t ex att göra en uppföljning. Sådana
uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt rubriksatt
stycke. Här ska framgå vad som ska göras, vem som ska

göra det, och när det ska göras. Beskrivningen ska vara
specifik och undvika formuleringar som ”Borås Stad ska
…” eller ”berörda nämnder ska …”.
Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede
Stadskansliet kopplas in för stöd med att säkerställa att
dokumentet fyller kraven och harmonierar med dessa riktlinjer och ska-krav, samt med en klarspråksgranskning.
Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för undantag. Sedan krävs en revidering
och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.
I alla styrdokument ska finnas uppgift om
• vem som har fastställt dokumentet
• när dokumentet har fastställts
• vem som ansvarar för revidering
• vem som ansvarar för ev uppföljning
• vem dokumentet gäller för
• hur länge dokumentet gäller.
Alla Borås Stads styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas
samlade på kommunens intranät i gemensam typografi
och design. Stadskansliet ombesörjer denna design som
en bekräftelse på att dokumentet är ett av Borås Stads
styrande dokument.
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Även dokument som gäller för t ex bara en nämnd eller
förvaltning ska följa dessa riktlinjer, så att strukturen och
terminologin blir gemensam och åskådlig i hela organisationen.

» Uppföljning
Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande genom Stadskansliets kvalitetssäkring av dokumenten under arbetet
med dem, och genom kontroll att alla styrdokument passerar denna instans.
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Nr 88
Införande av ett gemensamt ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
2013-09-09

2012/KS0567 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och
Arbetslivsnämnden har som en del av Statens och Sveriges
kommuner och landstings (SKL:s) överenskommelse om
utvecklingen av vården och omsorgen om de mest sjuka
äldre, fattat beslut om att införa ett gemensamt lednings
system för kvalitet. Det gemensamma ledningssystemet
ska motsvara kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitets
arbete (SOSFS 2011:9)
I Borås Stad pågår ett arbete med att utveckla och implementera ett gemensamt ledningssystem. Utvecklingsenheten inom Äldreomsorgen har uppdraget och målsättningen är att detta arbete ska leda fram till ett ledningssystem,
som motsvarar kraven i ovan nämnda författning.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera
Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen,
en representant från områdescheferna i stadsdelarnas
äldreomsorg och de kommungemensamma funktionerna
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt
ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig
för socialtjänst (TÖS) har tillsammans med verksamhetsutvecklare från utvecklingsenheten tagit fram en plan för
systematiskt kvalitetsarbete.

Remissammanställning
Samtliga nämnder tillstyrker Plan för systematiskt kvalitetsarbete.
Stadsdelsnämnden Norr har lämnat synpunkter på att
brukarperspektivet behöver förtydligas och detta har justerats i planen. Ytterligare synpunkter om utgångspunkter
och nedbrytning av planen anses framgå i planen och där
har inga justeringar gjorts.
Sociala omsorgsnämndens synpunkter om ansvar och
tillsyn över social omsorg har också beaktats och justerats efter nämndens förslag. Under ansvarfördelning står
det att förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för
kvalitetsarbetet. Synpunkter har inkommit om att förtydliga det ansvaret till att omfatta områdena att planera,
genomföra, följa upp och analysera samt ständigt förbättra
kvalitetsarbetet. Nämnden anser att i det yttersta ansvaret
kan fler områden ingå och därav behöver inget förtydligande göras.

Nämndernas yttrande i sammanfattning
SDN Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker remissen. Inga synpunkter framförs.

SDN Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker remissen. Förslaget
anses väl genomarbetat och inga synpunkter framförs.

Arbetsgruppens syfte har varit att ta fram en plan som kan
användas av alla medarbetare i nämndernas verksamheter.
Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa medarbetarna att fokusera på kvalitet i arbetet.
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Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen med beaktande av nedanstående synpunkter.
Under rubriken Ansvarsfördelning föreslås följande justering och tillägg:
• Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för att planera, genomföra, följa upp och analysera samt ständigt
förbättra kvalitetsarbetet.
• Alla medarbetare har ett ansvar för att nå målen
• Tillsynsansvarig över social omsorg (TÖS) inom
äldreomsorgen följer upp, utvecklar och återrapporterar
kvalitetsarbetet till verksamheten och respektive stadsdelsnämnd.
• Vid Arbetslivsnämnden och Sociala Omsorgsnämnden
utser förvaltningschefen ansvarig tjänsteman för uppföljning, utveckling och återrapportering av kvalitetsarbetet till respektive nämnd.
Planen för systematiskt kvalitetsarbete, tillsammans med
ledningssystemet täcker in Sociala omsorgsnämndens krav
på god kvalitet och nämnden tillstyrker därmed remissen.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden ser positivt på att det tagits fram en enhetlig plan vilket underlättar arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i samverkan
internt och externt.

SDN Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Plan för systematiskt
kvalitetsarbete men framför en del synpunkter:
Planen behöver brytas ned för varje särskild verksamhet
och det krävs att en plan eller riktlinje tas fram för vart
och ett av dessa områden. Det bör även framgå var ansvaret ska ligga för att ta fram plan/riktlinje inom respektive
område. Nämnden saknar fokus på vem/vilka planen är
till för. Brukaren bör omnämnas i såväl inledningen av
planen som i den bild som visar processerna i kvalitetsarbetet. Nämnden anser att det ska framgå att kvalitetsarbetet ska vara kopplat till de mål och verksamhetsplaner som
finns i de befintliga systemen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads plan för
systematiskt kvalitetsarbete att gälla för Stadsdels
nämnderna Öster, Väster, Norr, Arbetslivsnämnden
och Sociala omsorgsnämnden till och med 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmen		
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
Kommunalråd		
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» Plan
Plan för systematiskt
kvalitetsarbete
Äldreomsorg
Funktionshinderverksamhet
Individ- och familjeomsorg
Socialpsykiatri
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2013-10-24
För revidering ansvarar: Kommungemensam äldre- och
funktionshinderverksamhet
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna Norr, Väster
och Öster,
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016

Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet ska säkerställa och utveckla god kvalitet i
nämndernas verksamhet. Det ska ge underlag för effektiv
resursanvändning och redovisningar till brukare, politiker
och medarbetare.
Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig struktur. Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa alla medarbetare att fokusera på kvalitet i det dagliga arbetet. Att alla är delaktiga
skapar en lärande organisation för ständiga förbättringar.
Att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat
kräver uppföljning och utvärdering med systematisk dokumentation. Den som driver verksamheten ska med stöd
av lednings- systemet planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten.
En likartad syn på processerna ökar förutsättningarna för
samverkan, såväl internt som externt.

Omfattning
Planen för systematiskt kvalitetsarbete omfattar stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Planen beskriver främst ansvar, delaktighet
och dokumentation i kvalitetsarbetet.
Kvalitetsarbetet riktar sig på våra processer och rutiner i
verksamheten, som finns samlade under ledningssystem
för SoL, HSL och LSS.
Behov av
kontakt
eller
information

Inhämta
fakta
och bedöma
behov

Beslut om
åtgärder

Planera

Genomföra

Följa upp
och förbättra

Illustrationen visar brukarperspektivet och verksamhetens
steg för att stödja brukaren

Ansvarsfördelning
Kvalitetsarbete förutsätter en tydlig ansvarsfördelning och
befogenheter att vidta åtgärder.
• Nämnden beslutar om mål för verksamheten utifrån
Borås Stads mål.
• Nämnden fastställer planen för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
• Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet.
• Varje chef ansvarar för att planera och genomföra verksamheten, följa upp och analysera resultatet samt arbeta
med ständiga förbättringar.
• Alla medarbetare har ansvar för att nå målen.
• Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) ansvarar tillsammans med områdeschef (verksamhetschef) för kvalitet
och säkerhet i hälso- och sjukvård.
• Tillsynsansvarig över social omsorg (TÖS) i äldreomsorgen följer upp, utvecklar och återrapporterar
kvalitetsarbetet till verksamheten och respektive stadsdelsnämnd inom äldreomsorgens verksamhetsområde.
Inom stadsdelarnas individ- och familjeomsorg samt vid
Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden utser
förvaltningschefen ansvarig för detta.
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Brukarnas delaktighet

Förbättringar

Brukare, anhöriga, närstående och intresseorganisationer
ska ha möjlighet att påverka arbetet för bättre kvalitet.

Utifrån resultatet ska verksamheten arbeta med ständiga
förbättringar. Resultatet ska leda till ändrade arbetssätt
eller rutiner för ökad effektivitet och kvalitet.

Former för brukarnas delaktighet

•
•
•
•
•

Brukarundersökningar
Systematisk hantering av synpunkter och klagomål
Lokala pensionärsråd
Brukarträffar och brukarråd
Anhörigträffar och anhörigråd (närstående)

Medarbetarnas delaktighet
Medarbetarna ska kunna utveckla och säkra kvaliteten i
det dagliga arbetet. För detta måste medarbetarna också få
information och möjligheter att påverka kvalitetsarbetet i
stort.

Former för medarbetarnas delaktighet

•
•
•
•
•

Utvecklingssamtal
Arbetsplatsträffar
Arbetsmiljöarbete, medarbetarenkät
Nyhetsbrev, personaltidning
Ständiga förbättringsgrupper

Dokumentation och analys
Åtgärder och resultat ska dokumenteras så att vi kan följa
upp och analysera. En samlad analys ska ge svar på ”Gör
vi rätt saker på rätt sätt?”.
Nämndens verksamhet, mål och resultat ska vara tydliga
för brukare, politiker och medarbetare. Spridningen av
information och goda exempel mellan nämnder och förvaltningar är viktig.

Former för dokumentation

• Dokumentation av måluppföljning med resultat, analys
och åtgärder
• Dokumentation av klagomål och synpunkter. Fel och
brister samt Lex Sarah. Avvikelser och Lex Maria (ingår
i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen)
• Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
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Utgångspunkter
Följande dokument är utgångspunkter för kvalitetsarbetet
inom Borås Stads vård och omsorg.
• SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• 16 § tandvårdslagen (1985:125)
• 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
• 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453)
• 3 kap patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Nämndernas uppdrag i Borås Stads budget
• Borås Stads kvalitetspolicy och styr- och ledningssystem
Nämndernas verksamhet styrs utifrån Borås Stads politiska vision och de strategiska målområdena. Visionen och
strategierna ska genomsyra alla beslut och all verksamhet.
Borås Stads vård och omsorg ska vara av god kvalitet med
rättssäkerhet, god tillgänglighet, respektfullt bemötande
och delaktighet för den enskilde. Insatserna ska vara kunskapsbaserade.
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Nr 89
Inrättande av ett Integrationsråd
2013-09-09

2013/KS0110 103

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor och ett Integrationsråd kommer att vara knutet till
Arbetslivsnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 att ge
Arbetslivsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett förslag till
Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Arbetslivsnämnden inrättar ett Integrationsråd fr o m
den 1 januari 2014 i enlighet med nämndens förslag
den 10 juni 2013 med den kompletteringen att nämn
den också ska ge förutsättningar för forum där nya och
gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas.
Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad upphör att
gälla fr o m den 1 januari 2014.
KOMMUNSTYRELSEN
Christer Johansson
Lena Palmén
Kommunalråd Ekonomichef

Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag och nämnden
beslutade den 10 juni 2013 att lämna förslaget till Kommunstyrelsen. Av förslaget framgår att Integrationsrådets
grundläggande syfte är att ha en konstruktiv dialog kring
förutsättningarna för nyanländas integration i Borås och
vara rådgivande i integrationsfrågor. Som utgångspunkt
för dialogen gäller de områden som pekas ut i Borås Stads
Program för ett integrerat samhälle. Integrationsrådets
representanter utses av invandrarföreningar som speglar
de aktuella grupper av nyanlända flyktingar och övriga
invandrargrupper som bosätter sig i Borås.
Arbetslivsnämndens förslag om att inrätta ett Integrationsråd bifogas som bilaga.
Arbetslivsnämnden ska också ge förutsättningar för forum
där nya och gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas. Det finns ett värde att ta tillvara de redan etablerade
föreningarnas erfarenheter.
Integrationsrådet kommer att ersätta nuvarande Invandrarrådet i Borås Stad från den 1 januari 2014. Samtidigt
som Integrationsrådet etableras upphör det av Kommunfullmäktige fastställda Reglemente för Invandrarrådet i
Borås Stad.
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2013-06-10
Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett
Integrationsråd
Arbetslivsnämnden har enligt Kommunstyrelsens beslut
2013-04-08 fått i uppdrag att utreda förutsättningarna
och lämna ett förslag till inrättande av ett Integrationsråd.
Integrationsrådets grundläggande syfte är att ha en konstruktiv dialog kring förutsättningarna för nyanländas integration i Borås, och vara rådgivande i integrationsfrågor.
De representanter som ska ingå i rådet, utses av invandrarföreningar som speglar de aktuella grupper av nyanlända
flyktingar och övriga invandrargrupper som bosätter sig i
Borås.
Nationella minoriteter har särskilda mötesforum, och
inbjuds inte till integrationsrådet. Övriga invandrarföreningar (som inte representerar nyanlända) har möjlighet
att föra dialog med kommunala representanter genom den
förvaltning som organisera föreningsstödet, Fritid och
Folkhälsa.
Som utgångspunkt för dialogen i integrationsrådet, gäller områden som pekats ut i Borås Stads program för ett
integrerat samhälle.
• Möjligheter till arbete och egenförsörjning
• Bostäder
• Utbildning
• Demokrati, delaktighet och trygghet
Från Borås Stads vision, tar vi med möten mellan människor/kulturer, ambitionen att tillvarata individernas
drivkraft, kunskap, förmåga och idéer.
Öppenhet och kreativitet ska prägla våra möten.
Arbetslivsnämnden kontaktar föreningar, utifrån den
aktuella invandringssituationen i samråd med Fritids- och
folkhälsonämnden, för att höra om intresse finns för representation i Integrationsrådet.
Föreningen skall vara aktiv och registrerad hos Fritids- och
folkhälsonämnden. En rimlig representation skulle kunna
vara 5-6 invandrarföreningar med max 2 representanter
per förening. Invandrarföreningarna utser själva 2 representanter, lämpligen är ordförande en av dom.
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Till Integrationsrådet utser arbetslivsnämnden 2 politiska
representanter (ordförande och vice ordförande för rådet),
samt 3 tjänstemän (varav en sekreterare/sammankallande),
Fritids- och folkhälsonämnden bör ha en permanent
representant. Representant för Arbetsförmedlingen och
Borås regionens etableringscenter inbjuds att finnas med
vid varje råd och i övrigt adjungeras tjänstemän (eller
politiker) i mån av behov och frågor som ska diskuteras på
kommande råd.
Normalt sker möten i Arbetslivsnämndens lokaler, men
kan också läggas hos någon av föreningarnas lokaler eller
hos annan berörd verksamhet.
Möten sker minst en gång per kvartal, rådet kan också
sammankallas vid behov, för att ge sin syn på en aktuell
fråga, eller vid någon större händelse som berör Integrationsrådet (ex omvärldshändelser som kan ge nya
flyktingsströmmar eller lokala konflikter/motsättningar
mellan etniska grupper).
Ett av rådets uppgifter är att omvärldsbevaka och ta in
andra goda exempel, om rådet tycker att det är lämpligt
kan utvalda delar av rådet göra studiebesök på andra orter
i Sverige, eller ta in externa förläsare till rådet.
Arbetslivsnämnden ställer sig positiv till att snarast inrätta
ett Integrationsråd enligt beskriven modell.

Beslut

Arbetslivsnämnden insänder förslaget om att inrätta ett
Integrationsråd till Kommunstyrelsen.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 90
Utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra
och Nordskogen
2013-09-23

2012/KS0323 251

I budgeten för 2013 har 46,0 mnkr tagits upp. I Kommunfullmäktiges beslut från 2012 framgår att gatukostnader skall tas ut på Viared Västra. Förberedelser för detta
uttag har påbörjats. Inlösen av mark (se KF:s protokoll) av
mark har skett i den omfattning som krävs för att kommunens anläggningsarbeten skall kunna fortlöpa.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
I maj 2012 behandlade Kommunfullmäktige ett ärende
som bl a gällde utbyggnad av Viared Västra och inledande
projektering av Viared Norra och Nordskogen. I beslutet
anvisas medel och en organisation fastslogs.

Organisation
Då Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2012
beslutades också om en organisation för arbetet. Denna
organisation innebar att det under kommunstyrelsen, som
står som ansvarig för arbetet, fanns en ledningsgrupp, en
projektgrupp och en produktionsgrupp. Ledningsgruppen
består bl a av politiker och berörda förvaltningschefer. Produktionsgruppen består av bl a projektledare, representanter för utförare och olika ledningsägare. Projektgruppen
skulle bestå av representanter från olika berörda förvaltningar. Såväl ledningsgruppen som produktionsgruppen
har haft ett antal möten. Något särskilt behov av att sammankalla projektgruppen har dock inte funnits. Projektgruppen bör därför utgå ur organisationsstrukturen.

Anläggningsarbetena på Viared Västra pågår och den
första tomten såldes 1 juli. Ytterligare byggklara tomter
tillkommer successivt.
Hittills har ca 52,54 mnkr anvisats för Viared Västra av
totalkostnaden om 236,7 mnkr. Medelstilldelningen uppdelat per år framgår av nedanstående tabell.
Bedömt anslagsbehov uppdelat per år inkl 2012 för
Viared Västra

2013
2014-2018
Summa ca

Segloravägen
Etapp 1 o 3
Etapp 1 o 3
Etapp 1 o 3

Även på Viared Norra (10,5 ha industrimark) har anläggningsarbeten påbörjats. Det totala utgiften upptas i
investeringsbudgeten till 40 mnkr, varav 20 mnkr finns
med 2013. Efter projektering och prissättning av Servicekontoret så beräknas utgiften till totalt ca 50 mnkr.
Enligt Servicekontorets prissättning är kvadratmeterkostnaden för Viared Norra ungefär densamma som för Viared
Västra dvs 425 :-/m2. Näringslivsenheten bedömer att ett
försäljningspris på grovplanerad mark på Viared Norra är
lika som för Viared Västra dvs 475:-/m2 jämte 80 :-/m2 för
mark i skyltläge. I angivna kostnadsuppgifter ingår inte
mark, flyttning av kraftledning och liknande. Alla kostnader som rör vatten, avlopp och avlopp förutsätts bäras av
Borås Energi och Miljö.
Eftersom anläggningsarbetena bedöms kunna slutföras
under 2013 måste samtliga medel till utbyggnaden ges
redan 2013.
Tomtförsäljning pågår. Organisationen för Norra är densamma som för Viared Västra.

Viared Västra

2012

Viared Norra

6,54
46,0
46,0
27,64
236,7

mnkr
mnkr
mnkr
mnkr/år
mnkr

Nordskogen
Nordskogen (ca 14 ha industrimark) är projekterad och
skogsavverkningen är genomförd. Kostnaden har inledningsvis uppskattats till 40 mnkr och 20 mnkr av dessa
finns upptagna i budgeten 2013. Organisationen för
Nordskogen är densamma som för Västra och Viared
Norra. Anläggningsarbetena skall påbörjas under hösten.
Ärendet kommer att tas upp på nytt då den prissättning av
området som nu görs av Servicekontoret slutförts.

(236,74)
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Övrigt
Det är angeläget att kostnadsredovisning sker på ett så
detaljerat sätt att relevanta erfarenhetsvärden kan fås för
framtida exploateringar.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
Exploateringsförslagen för Viared Norra till 50 mnkr
och Nordskogen till 40 mnkr godkänns
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på
Viared Västra anslås 46,0 mnkr för år 2013 av totalut
gift om 236,7 mnkr
För anläggningsarbeten på Viared Norra anslås 50
mnkr för år 2013
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploaterings
organisationen förändras så att projektgruppen utgår.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Britt Andersson
Kommunalråd Markchef
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Nr 91
Utökad kommunal borgen för Riksbyggens
hyresrättsförening Blombacka
2013-09-23

2013/KS0407 045

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka
har ansökt om utökad kommunal borgen med 1 650 000
kronor. Anledningen är att föreningen måste investera i
diverse brandsäkerhetsåtgärder enligt beslut från Länsstyrelsen, och detta behöver lånefinansieras.
Borås Stad är sedan tidigare i borgen för Blombacka.
Borgensåtagandet uppgick per 2012-12-31 till 25 608 205
kronor. Normalt är kommunen restriktiv när det gäller att
bevilja kommunal borgen. Enligt Borås Stads finansiella
styrdokument får kommunen endast gå i borgen för extern
part om det kan anses vara av allmänt intresse, och sådant
beslut ska tas av Kommunfullmäktige. Om kommunen
går i borgen ska en marknadsmässig prissättning eftersträvas, främst för att följa lagstiftning om konkurrensneutralitet.
När ursprunglig borgen ingicks för Blombacka bedrevs
där kommunal verksamhet genom särskilt boende med
hemtjänstinsatser. Kommunens stora engagemang motiverade borgensåtagandet. Nu är Blombacka däremot att
betrakta som ett seniorboende, ett s k 55-plusboende, som
andra. Därmed skulle en borgen utan borgensavgift kunna
snedvrida konkurrensen. Kommunen bedöms kunna gå i
utökad borgen till följd av det stora borgensåtagande som
sedan tidigare finns i föreningen. Däremot behöver en
borgensavgift erläggas av föreningen avseende det utökade
åtagandet.

Blombacka har ombetts inkomma med låneoffert för lån
såväl med som utan borgen. Skillnaden som framkommit,
0,35 %, utgör en bedömd marknadsmässig borgensavgift.
Utöver detta ska föreningen erlägga en kompensation
för den fördel det innebär att inte behöva ta ut pantbrev.
Denna bedöms till 0,04 % (stämpelskatt 2 % ger årligen
0,04 % beräknat på normal avskrivningstid 50 år). Totalt
blir borgensavgiften således 0,39 %. Denna avgift gäller
tills vidare, och kan ändras av Kommunfullmäktige vid
ändrade marknadsvillkor.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka
erhåller en utökad kommunal borgen på maximalt
1 650 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att
reducera den kommunala borgen i takt med att före
ningen amorterar på det externa lånet. För den utö
kade borgen ska föreningen erlägga en borgensavgift,
vilken för närvarande utgör årligen 0,39 % av utökat
borgensåtagande.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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2013-05-21

Från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Från Riksbyggen
Till Kommunstyrelsen

Beslut
2012-07-06

Begäran om utökad kommunal borgen
för Riksbyggen HRF Blombacka
Blombacka har idag en kommunal borgen på 25 608 205
kr per 2012-12-31.
Enligt beslut av Länsstyrelsen 2012-07-06 med diarienummer 452-28649-2011 (se bilaga) skall föreningen
utrusta samtliga lägenheter med sprinkler samt automatisk brandgasventilation m m. Skälen för detta beskrivs i
bilagan.
Riksbyggen har på uppdrag från föreningen tagit fram
nödvändiga bygghandlingar för detta projekt och föreningen genom Riksbyggen står nu i läge att upphandla
entreprenaden. Beräknad total byggkostnad ligger på
1 650 000 kr inkl moms. Exakt prisnivå vet föreningen
först när anbuden är öppnade.
Ärendet brådskar på då länsstyrelsens föreläggande gick
ut 2013-03-31. SÄRF har även beslutat att vite skall utgå
från 2013-10-28 med 10 000 kr per vecka till dess att
samtliga punkter är åtgärdade. (se bilaga).

Klaganden, delg kv:
Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Blombacka
Box 659, 503 15 Borås
Motpart:
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås

Överklagande av föreläggande enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Beslut

Länsstyrelsen bifaller överklagandet endast delvis och
upphäver punkten 5 i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (Räddningstjänsten) föreläggande (nödbelysning
i trapphus).

Av det skälet ansöker FIRF Blombacka om en utökning av
den kommunala borgen på 1 650 000 kr.

Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt, dvs överklagandet av punkterna 4, 6 och 7 i föreläggandet (installation av automatiskt sprinklersystem, kontroll och eventuell
uppdatering av ventilationsbrandskyddet mellan lägenheterna samt installation av automatisk brandgasventilation
i trapphuset) och ändrar beslutet i denna del endast på så
sätt att de förelagda åtgärderna ska vara vidtagna senast
den 31 mars 2013.

HRF BLOMBACKA
Lars Andrén
Ordförande

Redogörelse för ärendet

Föreningen har ingen annan möjlighet än att lånefinansiera dessa åtgärder i ett första steg.

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka
(Föreningen) är lagfaren ägare till fastigheten Borås
Stenmurklan 7 (Fastigheten). På Fastigheten finns ett
flerbostadshus i sex våningar (Byggnaden) som ägs av
Föreningen. I Byggnaden finns 35 lägenheter och ett kök/
matsal/samlingslokal i markplanet. Föreningens syfte är
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att mot ersättning upplåta bostadslägenheter i Byggnaden
till Föreningens medlemmar. Borås Stad, stadsdelsförvaltningen Norr (Kommunen) är medlem i Föreningen och
hyr samlingslokalen i Byggnadens markplan. Av Föreningens allmänna bestämmelser om medlemskap, 6 § i
föreningens stadgar, framgår att lägenheterna i första hand
ska fungera som ”serviceboende för äldre och eller personer
med omvårdnadsbehov” samt att fördelning av lägenheter
i första hand sker genom Kommunens försorg.
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Räddningstjänsten har med stöd av 2 kap. 2 § och 5
kap. 2 § lagen (2203:778) om skydd mot olyckor (LSO)
förelagt Föreningen att i egenskap av ägare till Fastigheten
vidta åtgärder för att säkerställa ett godtagbart brandskydd
för de boende i Byggnaden (bilaga A). Räddningstjänsten har utöver föreläggandet anfört följande. Bedömning
tar sin utgångspunkt i de boendes hälsostatus och deras
hjälpbehov i händelse av brand. Att Kommunen medvetet
placerar äldre människor med hjälpbehov i ett vanligt bostadshus medför att bostadshuset inte längre har ett skäligt
brandskydd i jämförelse med ett vanligt hyreshus.
Föreningen överklagar Räddningstjänstens föreläggande
och begär, som den får förstås, att Länsstyrelsen upphäver
punkterna 4-7 i Räddningstjänstens föreläggande. Till
stöd för sin begäran anför Föreningen i huvudsak följande.
Ingen av de boende har ett behov som bedöms överstiga
hemtjänstinsatser. Fastighetens lägenheter bör därför
betraktas som vanliga hyresrätter fast i en kooperativ
boendeform och inte som ett boende för boende med stora
behov, ”särskilt boende”. Punkterna 4 till 7 i föreläggandet
faller därmed bort. Den kommunala anvisningsrätten
upphörde genom beslut av Kommunstyrelsen den 18 mars
2004 och 13 december 2004. Lägenheterna är därför att
se som vanliga hyresrätter.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
har yttrat sig (bilaga B) och anfört i huvudsak följande.
Det byggnadstekniska brandskyddet utgörs främst av
brandtekniska avskiljningar mellan byggnadens olika
funktionella delar. Varje lägenhet är en egen brandcell.
I detta ligger att ventilationen är utformad på så vis att
brandcellsavskiljningen upprätthålls och brand- och
brandgasspridning till andra brandceller försvåras. Trapphuset ligger centralt i Byggnaden och på varje våningsplan
finns en korridorer som ansluter till trapphuset. Från korridorerna når man de olika lägenheterna. Det finns inte
något gemensamt system för tidig upptäckt av brand utan
den enskilde ansvarar själv för att det finns brandvarnare
i den egna lägenheten. Ett sprinklersystem minskar sannolikheten för att miljön i utrymmet där branden startar
ska bli sådan att liv eller hälsa skadas. Ett sprinklersystem
skulle ha en tydlig positiv effekt eftersom branden med
största sannolikhet inte skulle sprida sig utanför startbrandcellen. De boende skulle då förmodligen kunna
stanna kvar i sina lägenheter under hela brandförloppet
vilket undanröjer problemet med att utrymma samtliga
personer i byggnaden. Om trapphuset skulle bli rökfyllt
medför en automatiskt aktiverad brandgasventilation
sannolikt att trapphuset snabbt töms på rök. Skäligheten
i de förelagda åtgärderna beror av den verksamhet som
bedrivs i Byggnaden. Ett särskilt boende är en boendeform
som enligt socialtjänstlagen (2001:453) är till för äldre
personer som har behov av särskilt stöd i form av service
och omvårdnad. Med omvårdnad avses de insatser som

behövs för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska
och sociala behov, exempelvis hjälp vid uppstigning och
sänggående samt med personlig hygien. Service avser insatser som behövs för att göra vardagen trygg och trivsam,
t ex städning, måltider och trygghetslarm. Platserna i
särskilda boenden fördelas av kommunen efter behov och
en biståndsbedömning. De allra flesta boende har ett eget
hyreskontrakt. Eftersom de boende på ett särskilt boende
ofta har begränsade eller inga förutsättningar att sätta
sig i säkerhet i händelse av brand ställs det i byggreglerna
betydligt högre krav på brandskyddet i särskilda boenden än i vanliga bostäder, bl a två av varandra oberoende
utrymningsvägar samt att boendena är utrustade med
automatiskt släcksystem, brand- och utrymningslarm. Det
brandskydd som idag finns på Blombacka uppfyller kraven
för vanliga bostäder. Det faktum att det finns en tydlig
prioritetsordning som medför att Blombacka bebos av äldre funktionshindrade personer med behov av stödinsatser
och att bedömningen görs av Kommunens biståndshandläggare talar för att verksamheten som bedrivs i Byggnaden inte kan betraktas som ett vanligt tillhandahållande
av bostäder. Även om verksamheten inte definieras som ett
särskilt boende av Kommunen eller Föreningen så finns
det omständigheter som tillsammans gör att boendet vid
en tillämpning av LSO i allt väsentligt kan likställas med
ett särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Detta talar för
att Blombacka har behov av ett bättre brandskydd än det
som finns i vanliga flerbostadshus. Under rådande förhållanden får åtgärder som är i nivå med det brandskydd som
idag finns på särskilda boenden därmed betraktas som
skäliga att kräva. Med hänsyn till de boendes förmåga
anser MSB att installation av ett sprinklersystem är en skälig åtgärd med hänsyn till det ökade skydd som ett sådant
system ger. Eftersom de boende, i händelse av brand, bör
kunna stanna kvar i sina lägenheter så förutsätts lägenheterna utgöra egna brandceller även när det gäller ventilationsbrandskyddet. De åtgärder som syftar till att underlätta en utrymningssituation far däremot anses vara av mer
tveksam betydelse.
Länsstyrelsen har den 13 juni 2012 gjort ett platsbesök på
Fastigheten. Gjorda iakttagelser har redovisats för Räddningstjänsten och Föreningen.

Skälen för länsstyrelsens beslut
Gällande bestämmelser

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för
släckning av brand och för livräddning vid brand eller
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand (2 kap 2 § LSO). Bestämmelsen
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i 2 kap 2 § LSO motsvarar i princip 41 § i den numera
upphävda räddningslagen (prop 2002/03:119 s 104).
I förarbetena till den nuvarande lagstiftningen betonas
den enskildes ansvar. Det är den enskilde som har det primära ansvaret för att skydda liv och egendom och inte orsaka olyckor. I första hand ankommer det på den enskilde
själv att vidta och bekosta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra och begränsa skador
till följd av brand. Bestämmelsen gäller alla typer av
byggnader eller andra anläggningar, men kraven på vilka
åtgärder som ska vidtas är olika från fall till fall beroende
på vad byggnaden ska användas till (prop. 2002/03:119
s 50 f samt prop. 1985/86:170 s. 49). Utöver förebyggande
åtgärder är det viktigt att begränsa skadorna genom att
bekämpa branden samt bringa människor i säkerhet (prop.
1985/86:170 s. 48).
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas
(5 kap 2 § andra stycket LSO). Innan myndigheten beslutar om föreläggande eller förbud måste den göra en avvägning av olika intressen så att de föreskrivna åtgärderna inte
medför oskäliga kostnader eller svåra förluster för den som
beslutet riktar sig till. Intresset att bereda skydd mot olika
skador ska dock komma i första hand (prop. 2002/03:119
s 119).

Länsstyrelsens bedömning

Vid syn på platsen kunde Länsstyrelsen via samtal med
personal konstatera att samtliga boende på Fastigheten
är äldre människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Några är dementa och några är halvsidigt
förlamade med hemtjänstinsatser upp emot tio timmar
per dag. Enligt uppgifter från personal i huset så klarar
90 procent av de boende inte att använda trapporna och
det absoluta flertalet skulle inte kunna klara sig själva i
händelse av brand eftersom de inte vet hur de ska agera.
Den enda möjligheten att upptäcka ett brandtillbud är om
personal råkar vara i sådan närhet att de kan höra brandlarmet från den drabbade lägenheten.
De av kommunen uppställda kriterierna för att beviljas
boende på Blombacka medför en koncentration av äldre
och funktionshindrade i Fastigheten. Länsstyrelsen delar
MSB:s bedömning att verksamheten på Blombacka ur ett
brandskyddsperspektiv kan jämställas med ett s k särskilt
boende enligt socialtjänstlagens regler. Den enda väsentliga skillnaden är att det på Blombacka inte finns någon
konstant personalbemanning. Det faktum att de boende
inte förväntas kunna hantera ett brandtillbud och att ett
sådant är svårt att upptäcka annat än genom en slump
medför enligt Länsstyrelsen en mycket stor spridnings-
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risk från startbrandcellen till den övriga Byggnaden.
En brandspridning skulle medföra ett akut behov av att
utrymma samtliga personer i Byggnaden. Med hänsyn till
de 35 boendes generellt dåliga hälsotillstånd innebär detta
en allvarlig risk för skador och förlust av människoliv. Det
finns därför, såsom MSB anfört, skäl att ställa större krav
på Blombackas brandskydd än för ett vanligt flerbostadshus. Länsstyrelsen ansluter sig till MSB:s bedömning
att fungerande ventilationsbrandskydd och installation
av ett automatiskt sprinklersystem, med hänsyn till den
verksamhet som bedrivs, är skäliga åtgärder att kräva
(punkterna 4 och 6 i föreläggandet). Detsamma gäller
installationen av automatisk brandgasventilation i Byggnadens trapphus (punkten 7 i föreläggandet). Trapphuset är
Byggnades primära utrymningsväg och en sådan installation skulle underlätta vid en utrymning av Byggnaden.
Länsstyrelsen bedömer att kostnaden för installation av
automatisk brandgasventilation i trapphuset är förhållandevis låg varför åtgärden är skälig att kräva. I likhet med
MSB anser Länsstyrelsen att övriga åtgärder som syftar
till att underlätta en utrymningssituation får anses vara av
mer tveksam betydelse. Det är därför inte skäligt att ställa
krav på nödbelysning i trapphuset. Överklagandet ska
därför bifallas avseende punkten 5 i föreläggandet.

Hur man överklagar

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Förvaltningsrätten
i Göteborg, se bilaga (formulär O1).
I detta ärende har länsjuristen Ingela Olofsson beslutat och
länsjuristen Patrik Stintzing varit föredragande.
I handläggningen har Leif Larsson, enheten för skydd och
säkerhet, deltagit.
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND
Ingela Olofsson		
Patrik Stintzing

Bilaga
A. Räddningstjänstens föreläggande
B. Yttrande från MSB
C. Hur man överklagar

Kopia till
MSB
Länsstyrelsen, ESS
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
direktionen
Protokollsutdrag		

2013-04-26

§ 21
Angående tillsynsföreläggande på
fastigheten Stenmurklan 7, Borås
(Dnr 2011000136)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund meddelade ett
föreläggande 2011-09-15, riktat mot ägaren Riksbyggen
Koop HRF Blombacka gällande bristfälligt brandskydd
i byggnaden Kv Stenmurklan 7, även kallat Blombacka.
Riksbyggen valde att överklaga 2011-10-06 punkt 4-7
i detta föreläggande. Ärendet gick till Länsstyrelsen för
överprövning av räddningstjänstens skälighetsbedömning.
Länsstyrelsen meddelade 2012-07-06 sitt beslut enligt
följande:

Som framgår i länsstyrelsens beslut förlängdes rättelsetiden med drygt 8 månader dvs till den 31 mars 2013. Den
4 april meddelade Riksbyggen muntligen att åtgärderna
inte utförts. Den 17 april meddelar Riksbyggen i brev att
påtalade brister kommer att vara färdigställda under oktober/ november 2013. Riksbyggen har inte angett någon
orsak till förseningen.
För att understryka vikten av att förelagda brister blir åtgärdade så snart som möjligt finns möjlighet för direktionen att besluta om tillsynsföreläggande med vite. Tillsynsföreläggandet framgår i bilaga. Tillsynsföreläggandet med
vite innehåller de punkter som efter Länsstyrelsens beslut
skulle vara åtgärdade senast den 31 mars 2013.
Direktionen beslutar enhälligt
att	å lägga ägaren Riksbyggen Koop HRF Blombacka att
åtgärda brister enligt bifogat tillsynsföreläggande

Beslut

Länsstyrelsen bifaller överklagandet endast delvis och
upphäver punkten 5 i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (Räddningstjänsten) föreläggande (nödbelysning
i trapphus).
Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt, dvs överklagandet av punkterna 4, 6 och 7 i föreläggandet (installation av automatiskt sprinklersystem, kontroll och eventuell
uppdatering av ventilationsbrandskyddet mellan lägenheterna samt installation av automatisk brandgasventilation
i trapphuset) och ändrar beslutet i denna del endast på så
sätt att de förelagda åtgärderna ska vara vidtagna senast
den 31 mars 2013.
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Nr 92
Gångbro och entréhus till Borås Djurpark
2013-09-23

2012/KS0577 334

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Djurpark AB har lämnat ett förslag om ett nytt
entréhus och en 390 meter lång upphöjd gångbro som
leder besökarna från entréområdet direkt in till parkens
savannområde. Bolaget bedömer att entréhuset och bron
skulle öka områdets tillgänglighet och attrahera besökare
som idag har svårt att besöka parken. Besökarnas första
möte med parken skulle även bli bättre med ett attraktivt
och ändamålsenligt entréområde.
En beredningsgrupp under Kommunstyrelsen, Borås
Event-gruppen, har under flera år arbetat med planeringen av området runt Borås Parken, Djurparken och
Alidebergsbadet. Projekt såsom ny björnanläggning, ny
simarena och nya parkeringar har genomförts. Planering
sker även för hela områdets anslutning och exponering
mot nya ”Förbifart Sjöbo”. Borås Djurpark AB har inför
beredningsgruppen också utrett och redovisat projektet
”gångbro och entréhus” som en del i den löpande förnyelse
som parken av besöksskäl behöver.
Utgiften för projektet i sin helhet beräknas till 30 miljoner kronor. Bolaget hade med denna investering i sin
budget för 2013. Kommunstyrelsen godkände i budgeten
en utökad kreditlimit med 30 miljoner kronor för 2013,
och i den godkända resultatbudgeten ingår bland annat
räntekostnader för den utökade låneskulden. Däremot
godkändes inte investeringen i sig då separat beslut ska
fattas av Kommunfullmäktige vid större frågor i enlighet
med bolagsordningens krav. Därför underställs nu ärendet
fullmäktiges godkännande.
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Bolagets investeringskalkyl visar på en ökad årlig kostnad
på cirka 2,25 miljoner kronor, och denna kostnad bedömer bolaget kunna finansiera fullt ut genom en ökning
av besöksantalet med 14 500 besökare. Kommunstyrelsen
bedömer det som tveksamt att ett ökat besöksantal helt
kan finansiera en sådan här investering.
Kommunstyrelsen är ändå beredda att tillstyrka investeringen enligt det förslag som bolaget nu redovisar.
Kommunstyrelsen anser det viktigt att kontinuerligt
utveckla och förbättra parken. Det är viktigt att öka tillgängligheten och att få ett ändamålsenligt och attraktivt
entréområde som bland annat klarar av biljetthanteringen
effektivt vid många samtidiga besökare. Det nya entréhuset ska också ses som en del i den miljö som blir synlig när
nuvarande område med bensinmack ersätts med en rondell
mot Sjöboleden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Djurpark AB godkänns en investering i en
ny gångbro och entréhus till en utgift på 30 000 000
kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Borås Djurpark
Till Kommunstyrelsen
2013-06-28

Gångbro och entréhus
till Borås Djurpark
Borås Djurpark AB har av Borås Events styrgrupp fått
uppdraget att färdigprojektera bro och nytt entréhus i
entréområdet. Bolaget hemställer med denna skrivelse att
efter genomfört anbudsförfarande, påbörja arbetet med
bro och nytt entréhus i entréområdet.
Den projekterade byggnationen skulle öka områdets
tillgänglighet och attrahera besökare som idag har svårt att
besöka parken.
Den till bron hörande entrébyggnaden utgör besökarnas
första möte med parken och skall locka till en spännande
promenad upp på bron. Huset gör ett öppet intryck
med stora glaspartier riktat mot parkeringen och
tillströmmande besökare. Under tak vid denna fasad finns
biljettförsäljning och inpassering till trappa, rullband
och hiss. I byggnaden finns gästservice med cafe och
souvenirbutik, samlingsrum och personalutrymmen.

Från Borås Djurpark AB
Kalkyl för finansiering av gångbro och entréhus
Lånebehov
Räntekostnaden
beräknas till

30 000 000
3,00% bindningstid 10 år

Avskrivningskostnad

900 000

Belopp År

Gångbro

17 000 000 25

680 000

Entrehus

13 000 000 25

520 000

Ökade driftkostnader såsom, el, VA-avg etc
Årlig kostnad

150 000
2 250 000

Möjlighet till finansiering
Besöksökning för att finansiera investeringen
beräknas till 14 500 besökare.

-2 250 000
0

För att öka tillgängligheten uppförs en 390 meter lång
gångbro som leder besökarna från entréområdet direkt
upp till djurparkens savann. Besökarna kommer då till den
högst belägna punkten på rundvandringen. Den fortsatta
vandringen består sedan i princip av nedförslutningar eller
plan mark, vilket efterfrågas av äldre och rörelsehindrade.
Gångbron startar 5 meter över marknivå och nås via
rullband, vanlig trappa och hiss, fortsätter därefter i
jämn lutning 1:20 upp till savannen där den ansluter
till befintlig promenadväg. Detta är en lösning som ger
parken en väsentligt förbättrad tillgänglighet i relation till
dagens kuperade gångväg.
Bron med tillhörande entrébyggad kommer att utgöra
ett landmärke i den idag otydliga miljön i entréområdet.
Brons högsta del mäter hela 20 meter och kommer att ses i
hela entréområdet.
Brons synliga delar kommer huvudsakligen vara i trä för
att redan vid inpasseringen ge en känsla av varumärket
Borås Djurpark. Brons bredd och riktning är varierad
för att öka motivationen att fortsätta mot äventyret.
Investeringen kalkyleras till 30 000 000 kronor.
BORÅS DJURPARK AB
Marie Friden
Mats Tolfsson
Ordförande
Vice Ordf
Bo Kjellson
VD
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Entréhus Borås Djurpark juni 2013
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Nr 93
Försäljning av del av fastigheten Viared 14:19
2013-09-23

2013/KS0552 252

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ett köpeavtal har upprättats med Goldcup 8871 AB u.ä.t
Distreal 4 Borås AB om försäljning av 53 820 m2 av Viared 14:19. Området ligger utmed Segloravägen på Viared.
Bolaget tillträder området 31 oktober 2013 och ska då
betala köpeskillingen 14 531 000 kronor samt ersättning
för utförd grovplanering (11 033 000 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Goldcup 8871 AB u.ä.t Distreal 4 Borås
AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Carol Jarpa de Emilson
Tom Andersson		
Tf markchef
Kommunalråd		

Köpeavtal
Säljare:

Borås Stad, Orgnr: 212000-1561, 501 80 Borås
Köpare:

Goldcup 8871 AB u.ä.t Distreal 4 Borås AB,
Org. Nr: 556935-3575, Box 270, 851 04 Sundsvall

Fastighet:

Säljaren överlåtet till köparen den del av Viared 14:19 i
Borås kommun som markerats på bifogad karta. Areal:
53 820 m2.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Fjortonmiljonerfemhundratrettioentusen 14 531 000:kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2013-10-31

Betalning:

Köpeskillingen skall betalas kontant till säljaren senast på
tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen skall senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet ansöka om
bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet

Köparen skall senast sex månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
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Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på Samhällsbyggnadsförvaltningen, markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum..............................................................................
..........................................................................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

Fastighetsbildning

Säljaren ansöker om fastighetsbildning så snart detta avtal
är påskrivet av alla parter och köparen biträdet ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildning.

Köpebrev/Lagfart

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

Panträtt, servitut, nyttjanderätt m m:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och nyttjanderätten än vad som framgår av särskilda
punkter i detta avtal.
Privatägd fastighet kommer inte att nyttja befintlig väg
i västra delen av det överlåtna området framöver. Ev rätt
kommer att tas bort.

Utgifter och inkomster

Säljaren skall fram till och med tillträdesdagen betala
samtliga kostnader för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för området av köparen.
Motsvarande gäller för eventuella inkomster.

Anläggningsarbeten

I ersättning för grovplanering skall köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala Elvamiljonertrettiotretusen
/11 033 000:-/ kronor exkl moms.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken.
För allt annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på tillträdesdagen dokumentation över
de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick

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

Övrigt
Vatten och avlopp m m

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

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

Dagvatten skall omhändertas lokalt på sätt som godkänns
vid bygglovsprövningen.
Giltighet
Detaljplan

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och noga informerat sig om de villkor som gäller
beträffande utnyttjande av det överlåtna området. Del av
området är t ex markerat som skyddsområde för allmän
kraftledning
B 670
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Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa
villkor inte uppfylls skall ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering återbetalas (exkl ränta). I övrigt
skall ersättningsskyldighet inte föreligga För någon part.
----Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren
och köparen tagit var sitt.
Borås 2013- -

Borås 2013- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Goldcup 8871 AB u.ä.t
Distreal 4, Borås AB

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Nr 94
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna
Armringen 2-6, 8, 10-12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 30-32,
34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 54, 55, 58, 61,
Drögen 11, Norrmalm 1:4, Sandhult 1:98 och Syrenen 3
i Borås Stad
2013-09-23

Villafastigheterna

2013/KS535 256

Avgäldsunderlagen för villafastigheterna har beräknats
efter respektive fastighets marktaxeringsvärde som gäller
för berörda fastigheter. Aktuellt marktaxeringsvärde har
reducerats för fastighets VA-anslutning efter de principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för
VA-anslutningen är gjord med 70 000 kr. Dessutom har
reducering gjorts för trädgårdsanläggningar med 10 %.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Innevarande år är 34 tomträtter för villafastigheter, 2
tomträtter för kontor/lokalfastigheter och tomträtten för
Borås Djurpark aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför
att avgälderna skall gälla från 2015-01-01, 2015-04-01,
2015-07-01 och 2015-10-01. Avgäldsperioderna är 20
år för en av villafastigheterna och 10 år för alla de andra
fastigheterna.

Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2012-års
taxering motsvarar 75 % av marknadsvärdet i 2010 års
prisnivå.
Efter reducering av VA-anslutningen och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara
marknadsvärdet.

Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas
minst ett år före utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse ej träffas måste talan
om omprövning av avgälden väckas vid fastighetsdomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.

Någon uppräkning av fastighetspriserna från 2010, prisnivån som ligger till grund för 2012-års fastighetstaxering,
har inte gjorts, då fastighetspriserna på småhusmarknaden
i Västsverige 1:a kv 2013 enligt SCB:s fastighetsprisindex
ligger på ungefär samma nivå som 2010. Detta ger följande för de två exempelfastigheterna Drögen 11 (20 årig
period) respektive Armringen 2 (10-årig period);

Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap
11 § jordabalken tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid omregleringstillfället och
motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet.
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjudes tomträttshavarna i samband med omregleringen
att friköpa sina tomträtter.

Fastighet

Tax.värde
mark

Reduktion
va-anslutn

- 70 000

Reduktion
trädgårdanl

Marknadsvärde

- 10 %

:0.75

Avgäldsunderlag

Drögen 11

413 000

- 70 000

x 0,9

:0,75

410 600

Armringen 2

349 000

- 70 000

x 0,9

:0,75

334 000
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Med 3,25 % avgäldsränta blir de nya yrkade avgälderna
för Drögen 11 och Armringen 2 13 340 kr respektive
10 860 kr per tomt och år.
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den
långsiktiga realräntan som gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är
anpassad till vad som tillämpas i tingsrätts- och hovrättsdomar för tomträttsmål.
De villafastigheter som omregleras i år ges 25 % i rabatt
på friköpspriset. Rabatten gäller endast de villafastigheter
som omregleras i år och endast fram till 2013-12-31.

Kontor/lokal-fastigheterna

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt bifogad
lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos Fastighetsdomstolen i de fall överenskom
melse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra min
dre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns
uppenbara skäl.
KOMMUNSTYRELSEN
Carol Jarpa de Emilson
Tom Andersson		
Tf Markchef
Kommunalråd		

Fastigheten Sandhult 1:98 är belägen i Sandhult. Fastigheten används för handelsändamål och bensinförsäljning.
Det nya föreslagna avgäldsunderlaget är beräknat efter 90
kr/kvm tomtyta, det pris som kommunen sannolikt skulle
tillämpa vid en försäljning av fastigheten. Avgäldsräntan
föreslås till 3,25 %. Den nya avgälden för kommande
avgäldsperiod föreslås till 10 200 kr.
Fastigheten Syrenen 3 ligger på Göta och används för
kontorsändamål. Nytt avgäldsunderlag för fastigheten är
beräknat efter 1 100 kr/kvm tomtyta. Ny avgäld för kommande avgäldsperiod blir 43 450 kr.

Tomträtten för Norrmalm 1:4
Fastigheten Norrmalm 1:4 utgöres av Borås Djurpark.
Fastigheten har en areal om 378 829 kvm. Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter 20 kr/kvm. Med en avgäldsränta om 3,25 % blir den nya avgälden 230 000 kr.
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns
upptagna i bifogad förteckning med uppgift om aktuella
marktaxeringsvärden och förslag om nya avgäldsunderlag
och avgälder.
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Tomträtter omreglering 2013

Fastighet

Period
Längd
år

Ny fr o m

Nuvarande
årlig avgäld

Nuvarande
aväldsunderlag

Förslag
till nytt
avgäldsunderlag

2012- års
mark
tax

Förslag
till ny
avgäld
per år

Friköpspris
2013
med rabatt

Småhus
Drögen 11

20

2015-01-01

5 472

136 800

413 000

410 600

13 340

247 800

Armringen 2

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 3

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 4

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 5

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 6

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 8

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 10

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 11

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 12

10

2015-07-01

5 700

Armringen 14

10

2015-07-01

5 700

142 300

350 000

335 200

10 900

183 700

Armringen 15

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 17

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 20

10

2015-07-01

5 700

143 700

350 000

335 200

10 900

183 700

Armringen 22

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 23

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 26

10

2015-07-01

5 700

142 300

350 000

335 200

10 900

183 700

Armringen 30

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 31

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 32

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 34

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 35

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 38

10

2015-07-01

5 700

143 700

351 000

336 400

10 940

184 300

Armringen 40

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 42

10

2015-07-01

5 700

Armringen 43

10

2015-07-01

5 700

142 300

250 000

215 500

7 000

131 200

Armringen 45

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 47

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 50

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 54

10

2015-07-01

5 700

142 300

350 000

335 200

10 900

183 700

Armringen 55

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 58

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Armringen 61

10

2015-07-01

5 700

142 300

349 000

334 000

10 860

183 200

Sandhult 1:98

10

2015-01-01

8 378

209 500

101 000

314 000

10 200

Syrenen 3

10

2015-07-01

27 360

608 000

609 000

1 337 600

43 500

10

2015-04-01

181 840

4 546 000

0

7 577 000

246 000

Kontors/lokal

Djurpark
Norrmalm 1:4
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Nr 95
Ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning för
Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (PROTEKO)
2013-09-23

2013/KS0489 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Stiftelsen PROTEKO
Till Kommunstyrelsen
2013-06-25

Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det på
Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2012 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett positivt resultat
på 287 515 kronor, koncernen redovisar ett positivt
resultat på 321 709 kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med års-redovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet.

Årsredovisning för
Stiftelsen PROTEKO år 2012
Härmed översändes årsredovisning och revisionsberättelse
för Stiftelsen PROTEKO avseende tiden 2012-01-012012-12-31.
Årsredovisningen utgörs av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt bokslut för den angivna tiden. För
Stiftelsen PROTEKO
STIFTELSEN PROTEKO
Ann-Gerd Johansson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum
för Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas ansvarsfrihet
för 2012 års verksamhet.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Årsredovisning för
Stiftelsen PROTEKO
(Org.nr: 864501-5895)
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen
PROTEKO får härmed avge årsredovisning för tiden 2012-01-01--2012-12-31.

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Ledamöter
Jur kand Maj Steen, Borås
Journalist Jesper Wasling, Borås, 2012-01-01--2012-08-16
F d Vuxenutbildningschef Per-Olof Höög, Borås, 2012-11-21--2012-12-31
Direktör Mats Vikman, Borås
VD Urban Olsson, Göteborg
Direktör Per Segerqvist, Ulricehamn
Ombudsman AnnSofie Tureson, Borås
Suppleanter
Ingenjör Folke Röllgårdh, Borås
Ekonomichef Mary Larsson, Borås
Vakant
Företagsrådgivare Dan Sahlén, Göteborg
Platschef Christian Lundell, Borås
Ombudsman Åke Karlsson, Ambjörnarp

Verksamhet
Stiftelsen driver ett fristående resurscentrum med kompetens och utrustning för utbildning
och rådgivning för företag inom tekaområdet och närliggande branscher.
Genom beslut av riksdagen 1988-11-23 har Stiftelsen PROTEKO befriats från skattskyldighet.
VD Maria Svanehed
Styrelsen har under tiden 2012-01-01--2012-12-31 haft sju sammanträden.

Revisorer

Ordinarie
Auktoriserad revisor Kjell-Åke Pettersson Borås
Ola Sabel, Borås
Suppleanter
Godkänd revisor Peter Bengtsson, Borås
Lars Magnusson, Borås
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Flerårsjämförelse

tkr
2012

2011

2010

2009

2008

8 085

7 949

7 792

12 068

9 673

Stiftelsen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda

287

-156

-3 567

-219

-470

23 721

23 470

23 592

27 687

28 244

95

95

95

94

93

7

6

9

10

9

8 135

8 100

8 382

12 994

11 816

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda

322

-170

-3 567

-216

-465

23 985

23 724

23 901

28 100

29 149

95

95

95

93

91

7

6

10

11

11

Resultatdisposition
Koncernens fria egna kapital uppgår till 11 295 594 kronor.
Stiftelsens disponibla vinstmedel uppgår till 11 112 754 kronor.
Beträffande koncernens och stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt därtill hörande notanteckningar.

Koncernens resultaträkning
2012

2011

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

8 134 502

8 100 101

Hyresbidrag

1 695 548

1 560 000

103 254

79 100

9 933 304

9 739 201

-11 671

-87 298

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader, Not 9

-6 131 910

-6 062 743

Personalkostnader, Not 1

-4 071 046

-3 984 883

-10 214 627 -10 134 924
Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

-104 055

-129 573

-104 055

-129 573

-385 378

-525 296

Utdelning aktier

169 735

163 260

Ränteintäkter

389 183

360 463

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader

0

-1 274

148 169

-148 169

0

-18 722

707 087

355 558

Resultat före skatt

321 709

-169 738

Årets resultat

321 709

-169 738

Värdereglering värdepapper, Not 4
Vinst vid försäljning av värdepapper
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Koncernens balansräkning
2012

2011

41 761

107 645

41 761

107 645

26 370

18 051

26 370

18 051

Kundfordringar

470 917

236 948

Skattefordran

37 867

37 616

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier, Not 2
Omsättningstillgångar
Varulager, Not 5
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

426 421

98 161

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 6

274 481

887 867

1 209 686

1 260 592

11 363 364

14 540 087

11 363 364

14 540 087

Kassa och bank

11 343 931

7 797 385

Summa tillgångar

23 985 112

23 723 760

11 450 000

11 450 000

81 000

81 000

11 531 000

11 531 000

10 973 885

11 143 623

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, Not 4

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital, Not 8
Stiftelsekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital, Not 8
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

321 709

-169 738

11 295 594

10 973 885

816 396

887 421

93 107

83 244

249 015

248 210

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 7

1 158 518

1 218 875

23 985 112

23 723 760

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsens resultaträkning
2012

2011

7 926 165

7 895 941

Rörelsens intäkter
Uppdragsintäkter
Intäkter kursarrangemang
Medel från Borås Stad för hyreskostnader
Övriga intäkter

158 713

52 966

1 695 548

1 560 000

120 909

83 600

9 901 335

9 592 507

-156 396

-207 286

-2 061 203

-1 882 646

-762 460

-647 795

-2 742 354

-2 793 332

Rörelsens kostnader
Kurskostnader
Lokalkostnader
Kontors- och datakostnader, Not 9
Främmande tjänster
Informations- och kontaktkostnader

-140 878

-218 841

Förvaltningskostnader

-156 820

-167 001

-28 305

-29 804

Försäkringar
Övriga kostnader
Personalkostnader, Not 1

Resultat före avskrivningar

-72 627

-32 190

-4 078 101

-3 981 064

-10 199 144

-9 959 959

-297 809

-367 452

-104 055

-129 573

-104 055

-129 573

-401 864

-497 025

Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Utdelning aktier

169 735

163 260

Ränteintäkter

371 475

344 966

0

-18 722

Resultat vid försäljning av värdepapper
Värdereglering värdepapper, Not 4
Årets resultat

148 169

-148 169

689 379

341 335

287 515

-155 690
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Stiftelsens balansräkning
2012

2011

41 761

107 645

41 761

107 645

675 000

675 000

675 000

675 000

469 920

222 254

22 791

4 500

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier, Not 2
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag, Not 3
Omsättninestillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar dotterföretag
Övriga fordringar

415 235

76 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not 6

274 481

887 867

1 182 427

1 190 700

10 877 988

14 067 172

10 877 988

14 067 172

Kassa och bank

10 943 798

7 430 412

Summa tillgångar

23 720 974

23 470 929

11 450 000

11 450 000

11 450 000

11 450 000

10 825 239

10 980 929

287 515

-155 690

11 112 754

10 825 239

816 396

887 236

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar, Not 4

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital, Not 8
Stiftelsekapital
Fritt eget kapital, Not 8
Balanserad vinst
Årets resultat
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till dotterföretag

30 159

0

Övriga skulder

85 650

83 244

226 015

225 210

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 7

1 158 220

1 195 690

23 720 974

23 470 929

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Summa Eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Koncernens och stiftelsens tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärde
respektive nominellt belopp om annat ej anges. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta. Som inkomst redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den period försäljningen avser.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdena för
aktier i dotterbolag har eliminerats mot vid förvärvstillfället befintligt eget kapital. Vägledning har hämtats från Redovisningsrådets rekommendation 1:00 angående koncernredovisning.

Koncernförhållanden

Kompetenspoolen Sjuhärad AB och PROTEKO Läromedel AB är helägda dotterbolag till
Stiftelsen PROTEKO förvärvade 1994-01-01 respektive 1994-07-01.
PROTEKOs aktieinnehav är 6 000 st (100 %) i Kompetenspoolen Sjuhärad AB (orgnr 556020-4339) och 1 000 st (100 %). i PROTEKO Läromedel AB
(orgnr 556116‑2651).
Bolagen har sitt säte i Borås.

Inköp och försäljning inom koncernen

Försäljning till dotterbolag har skett med 17 655 kronor (4 500). Inköp från dotterbolag
har uppgått till 0 kronor (17 249).
2012

2011

Kvinnor

4,5

4,0

Män

2.0

15

6,5

5,5

2,0

2,0

Noter
Not 1 - Personal
Medelantalet anställda
PROTEKO, personal

PROTEKO, styrelsen
Kvinnor
Män

4,0

40

6,0

6,0

Kvinnor

2,0

9,0

Män

2.0

20

4,0

4,0

Dessutom har tillfälligt anställda anlitats i betydande omfattning för i huvudsak läraruppgifter.
Kompetenspoolen Sjuhärad AB, styrelsen
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2012

2011

Kvinnor

9,0

2,0

Män

0,0

0.0

2,0

2,0

718 911

597 429

2 084 257

2 209 782

2 803 168

2 807 211

920 589

915 784

95 982

82 278

Noter
PROTEKO Läromedel AB, styrelsen

Not 1 - Löner och ersättningar Stiftelsen
Stiftelsen
Styrelse, KY/Yh ledningsgrupp och VD
Övriga anställda
Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader:
VD
Övriga anställda

151 511

144 849

1 168 082

1 142 911

3 971 250

3 950 122

725 511

600 429

2 084 257

2 209 782

2 809 768

2 810 211

914 399

916 603

VD

95 982

82 278

Övriga anställda

151 511

144 849

1 161 892

1 143 730

3 971 660

3 953 941

4 040 739

4 040 739

38 171

0

0

0

4 078 910

4 040 739

3 933 094

3 803 521

104 055

129 573

0

0

4 037 149

3 933 094

41 761

107 645

4 055 683

4 091 373

38 171

0

Löner och sociala kostnader
Koncernen
Styrelse, KY/Yh ledningsgrupp och VD
Övriga anställda
Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

Löner och sociala kostnader
Not 2 - Maskiner och inventarier
Stiftelsen
Ingå ende anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning /utrangering

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering

Utgående restvärde
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets utrangering
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0

-35 690

4 093 854

4 055 683
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Noter
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangering

Utgående restvärde

2012

2011

3 948 038

3 854 155

104 055

129 573

0

-35 690

4 052 093

3 948 038

41 761

107 645

Avskrivningar på maskiner och inventarier sker enl plan med 20 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar på datorer sker enligt plan med 33,33 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Noter

Bokfört
värde

Nominellt
värde

600 000

600 000

Not 3 - Aktier i dotterbolag
Stiftelsen
Kompetenspoolen AB 6 000 aktier
PROTEKO Läromedel AB 1 000 aktier

75 000

100 000

675 000

700 000

2012

2011

Räntebärande värdepapper

7 578 029

10 915 382

Marknadsnoterade aktier

3 299 959

3 299 959

Anskaffningsvärde

10 877 988

14 215 341

Marknadsvärde

11 179 729

14 067 172

Bokfört värde

10 877 988

14 067 172

Räntebärande Värdepapper

8 063 405

11 388 296

Marknadsnoterade aktier

3 299 959

3 299 959

Anskaffningsvärde

11 363 364

14 688 255

Marknadsvärde

11 665 105

14 540 087

Bokfört värde

11 363 364

14 540 087

Noter
Not 4 – Övriga kortfristiga placeringar
Stiftelsen

Koncernen

Not 5 - Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
Not 6 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Stiftelsen
KY/Yh-utbildningar
Diverse poster

85 600

620 428

188 881

267 439

274 481

887 867

Koncernen
KY/Yh-utbildningar
Diverse poster

85 600

620 428

188 881

267 439

274 481

887 867
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Noter

2012

2011

121 799

164 260

39 216

30 550

Not 7 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Stiftelsen
Semesterlöner
Sociala kostnader
Ej ankomna fakturor

65 000

30 400

226 015

225 210

Koncernen
Semesterlöner

121 799

164 260

Sociala kostnader

39 216

30 550

Ej ankomna fakturor

88 000

53 400

249 015

248 210

Stiftelse
kapital

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets resultat

11 450 000

0

10 980 929

-155 690

0

0

-155 690

155 690

Noter
Not 8 - Eget kapital
Stiftelsen
Ingående balans
Balanseras i ny räkning
Årets resultat

0

0

0

287 515

11 450 000

0

10 825 239

287 515

11 450 000

81 000

11 143 623

-169 738

Balanseras i ny räkning

0

0

-169 738

169 738

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

321 709

11 450 000

81 000

10 973 885

321 709

2012

2011

212 048

175 202

Koncernen
Ingående balans

Noter
Not 9 – Övriga externa kostnader
Leasingkostnader
Stiftelsen och koncernen

Borås 2013-04-23
Maj Steen ordf
Jesper Wasling 2012-01-01—2012-08-16
Per-Olof Höög 2012-11-21—2012-12-31
Mats Vikman
Urban Olsson
Per Segerqvist
AnnSofie Tureson		
Maria Svanehed VD
Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-06-25
Ola Sabel 			
Certifierad, kommunal revisor
B 686
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen PROTEKO, org.nr 864501-5895

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Proteko för år 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Jag (Ola Sabel) har tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelse och har inget att
invända mot denna.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fårfattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning får Stiftelsen Proteko för år 2012.

Styrelsens ansvar
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt International standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller
om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för vårt uttalande.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Uttalande

Ekonomiska nyckeltal

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Stiftelsen

Borås den 25 juni 2013
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Vinst/Förlust

Ola Sabel
Certifierad kommunal revisor

Verksamhetsberättelse 2012
PROTEKOs verksamhet har under 2012 präglats av intern
organisationsförändring för att få en framtida verksamhetsutveckling inom näringlivsdelens områden såsom
TEKOsupporten, förstudie av nytt nätverk, Yhansökningar för kursstart 2013/2014 samt uppdrag hos näringsliv och andra Yhanordnare.

Strategi
Ett ledord för verksamheten är:
Kompetensutveckling för framtiden
• tydliggöra PROTEKOs verksamhet
• stärka varumärket PROTEKO
• profilera verksamheten inom stiftelsens affärsområden
utbildning och näringsliv samt övrigt
• basera övrig verksamhet på uppdrag av företag och
organisationer
• utveckla PROTEKOs företagsnätverk.
Organisation

Styrelse och VD har under 2012 haft som mål att öka
PROTEKOs näringslivssida inom bland annat områdena
CSR, hållbarhet och textil kvalitet. För att stärka kontaktytan och förstärka PROTEKOs interna kompetens
anställdes en textilingenjör, Linda Johansson.

2012

2011

2010

2009

2008

8 085

7 949

7 792

12 068

9 673

287

- 156

-3 567

-219

-470

95

95

95

94

93

Koncernen

2012

2011

2010

2009

2008

Omsättning

8 135

8 100

8 382

12 994

11 816

322

-170

-3 567

-216

-465

95

95

95

93

91

Omsättning
Soliditet

Vinst/Förlust
Soliditet

Marknadsförutsättningar

Utbildning
Yrkeshögskoleutbildning
Stiftelsen PROTEKO har under året startat upp sin första
Yh-utbildning ”Inköpare inom mode textil och konfektion” vilket har gett ett positivt gensvar från både sökande
och näringsliv. Denna utbildning är tvåårig och ersätter
den gamla KY-utbildningen TEKO.
Yh-myndigheten satsar allt mer på ”klara” yrkesroller”
vilket gör att myndigheten granskar ansökningarna mer
kritisk vid urvalet av Yhanordnaren.
PROTEKO har inför 2013 sökt nya utbildningar inom
områdena handel, mode, textil och konfektion. Systemet
med ett- eller tvååriga Yh-utbildningar med ett stort inslag
av praktik (Lärande i arbete, LIA) är en stor framgång för
att på ett effektivt sätt utbilda personer direkt till jobb som
är relevanta för utbildningen.
Under 2012 har de studerande haft relativt lätt att hitta
LIA-platser trots det allt tuffare konjunkturläget. De studerande söker sig dock bort från Borås och väljer framförallt LIAplatser i Göteborg, Stockholm och Asien.

Linda Johansson har en gedigen bakgrund inom det
textila klustret och har tidigare arbetat på Lindex AB och
Hemtex AB som Kvalitetsansvarig.

Andelen utexaminerade studenter som har arbete sex månader efter avslutad utbildning var för KY Teko 85% och
för Handel & affärsmannaskap 93%. Näringslivet ställer
sig positiv till utbildningarna trots en vikande konjunktur
vilket tyder på att PROTEKO lyckats i jämförelse med
andra aktörer på marknaden.

Under 2012 har det varit fokus på att återigen öka omsättningen på näringslivsdelen och Linda har varit ett mycket
gott tillskott i denna utveckling som PROTEKO gjort.

Uppdragsutbildningar
PROTEKO har avslutat ett antal endagarsutbildningar
inom textil materiallära, Illustrator och Photoshop.

Styrelse

Styrelsen har haft sju sammanträden under 2012.
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På ett antal företag och Yh-anordnare har det också genomförts uppdragsutbildning inom PROTEKOs kompetensområden CSR, hållbarhet, textil materiallära, internationell handel och affärskultur med inriktning mot Kina.
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Läromedel
PROTEKO har fortsatt försäljning genom stiftelsens hemsida. Det är dock ett smalt utbud med TEKO relaterade
böcker som andra utbildningsanordnare, näringsliv och
studerande behöver för att bredda sin kompetens för att
falla väl in i PROTEKOs satsning om att stärka TEKObranschen.

Verksamhet

Dialog om krav på funktionella lokaler med bra ljus och
ljud har påtalats ett flertal gånger till Lokalförsörjningsförvalningen (LFF) vilket gjort att PROTEKO tagit in
extern hjälp.
Kravet på restaurangdel för de studerande där de har möjlighet att värma medhavd mat har diskuterats med LFF
och det finns fortfarande inte någon lösning på detta då
en extern part hanterar restaurangen i Textile and fashion
center.

Utbildning
l jämförelse med 2011 blev resultatet av antalet ansökningar till ”Inköpare inom mode, textil och konfektion” något
mindre mot KY Teko. Detta kan bero på att PROTEKO
byter namn till en yrkesroll och det blir en begränsning för
de studerande av själva välja karriärsväg inom branschen.
Marknadsföringskanalerna har minskats ner och istället
förtydligats vilket kan ha viss inverkan på antalet ansökningar som inkommit.
Det stora antalet ansökningar krävde dock en stor arbetsinsats för att kunna genomföra rekryteringen men resultatet blev att platserna fylldes med sökande med mycket hög
kvalitet och motivation. Några generella siffror:
Antalet sökande: Inköpare 6 sökande per plats.
Andelen kvinnor: 94 %.
Geografisk spridning: 50% Göteborg, 15% Borås med
omnejd, 20% Stockholm och resterande andel från hela
övriga landet.
Vid avslut för de som genomfört utbildningarna i slutet av
maj har 94 % av de studerande uppnått kriterierna för att
få ut examen.
Uppdragen utförs också i form av skräddarsydda utbildningar anpassade till kunden eller grupper av kunder.
Det Textila kvalitetsnätverket, som startade under 2009
på initiativ av textilingenjörer på två företag, fortsätter att
utvecklas mot ett textilt kluster.

Lokaler och utrustning

Under 2012 har det varit löpande möten med Kanico AB
och Borås Stad för planering av de framtida lokalerna.
PROTEKOs näringslivsdel och utbildningsdel kommer
vara skilda åt och uppdelat på två olika våningar i Simonsland.
PROTEKOs näringslivsdel hade till en början mycket bra
placering ut mot ”gula zonen” men har nu blivit inbyggd
vilket gör att det ställs krav på mycket goda exponeringsmöjligheter ut mot ”gula zonen”.

Administration och personal

Under första kvartalet 2012 har en person avvecklats som
varit anställda på affärsområdet KY/Yh.
Fortsatt arbete med ISO 9001-certifieringen har gjorts
för att anpassas till datormiljö och organisation samt nya
affärsområden.
PROTEKOs administration ses över och effektiviseras
som främjar de nya affärsområdena och YH-utbildningarna.
Organisationen har under 2012 varit uppdelad i två affärsområden: näringsliv och utbildning. Affärsutvecklaren
som anställdes under kvartal 3, 2011 har gjort en förstudie för nytt nätverk som tagits emot mycket positivt av
näringslivet. Detta nätverk byggs upp tillsammans med
Svverea AB och IUC i Sjuhärad.

Konferenser

PROTEKO har haft en representant med på MISTRA
Future Fashions konferens i Stockholm.
PROTEKO har haft en representant med i projektgruppen
Modebranschen i Sverige analys och statistik. Rapporten
kommer att färdigställas och presenteras under kvartal 1,
2013.
PROTEKO har även deltagit på YH-forums konferenser
som anordnas två gånger om året.

Kompetenspoolen i Sjuhärad

Styrelsen har haft fem sammanträde och verksamheten
har successivt gått över till att drivas i stiftelsens regi.

PROTEKO Läromedel AB

PROTEKO fortsätter sälja läromedel dock i begränsad
skala och Textil Materiallära och Textila Varutermer är de
mest sålda.
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Framtid

• Planering inför flytt till nya lokaler i Simonsland blir
en viktig förutsättning för utvecklingen av PROTEKOs
verksamhet i framtiden.
• PROTEKO kommer göra ansökningar till Yh-myndigheten.
• PROTEKO bygger vidare på de nya affärsområdena
och ökad kontakt med näringslivet.
Inom affärsområdet utbildning kommer Yrkeshögskolan
att vara en viktig del med en ökning av antalet utbildningar på sikt. Detta kommer att bredda utbudet av utbildningar inom områdena teko och handel för PROTEKO i
framtiden.
Intresset för uppdragsutbildning med skräddarsydda
utbildningar anpassade till enskilda företag minskade
ytterligare under 2012. Däremot ökar intresset för en/två
dagars kurser inom TEKOornrådet.
PROTEKO satsning på rådgivning och konsultation
genom TEKOsupporten har varit positiv. Dock krävs det
en större satsning för att detta skall kunna drivas på ett
lönsamt sätt.
Borås 2013-04-15
Maria Svanehed VD
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Årsredovisning för
PROTEKO Läromedel AB
(Org nr: 556116-2651)
Styrelsen får härmed avge årsberättelse för år 2012

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Ledamot

Suppleant

Maj Steen, ordf
Borås

Ann-Gerd Johansson

Maria Svanehed
Borås

Verksamhet

Bolaget bedriver försäljning av läromedel och materiel för undervisning och information
företrädesvis inom tekoområdet. Bolaget verkar också för utveckling och anpassning av
befintliga läromedel.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, i tusentals kronor.

Nettoomsättning
Resultat finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet%

2012

2011

2010

2009

2008

61

168

186

281

219

8

2

0

0

0

277

251

287

280

305

87

93

81

82

76

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

117 229
8 224
125 453

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

125 453
125 453

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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2012

2011

60 716

168 443

60 716

168 443

Handelsvaror

-11 671

-87298

Övriga externa kostnader

-43 252

-81 564

-54 923

-168 862

5 793

-419

2 431

2 281

2 431

2 281

8 224

1 867

0

0

Årets resultat

8 224

1 862

Balansräkning

2012

2011

0

0

0

0

26 370

18 051

26 370

18 051

997

14 694

6 437

11 484

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter

Resultat före skatt
Skatt

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Not 2 & 3

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

Not 1

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordran

Kassa och bank

Summa tillgångar

37 867

37 616

45 301

63 794

205 573

169 069

205 573

169 069

277 244

250 914

100 000

100 000

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond
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2012

2011

117 229

115 367

8 224

1 862

125 453

117 229

0

185

Skulder till koncernföretag

22 791

4 500

Upplupna kostn o förutbet int

13 000

13 000

35 791

17 685

277 244

250 914

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning
Fritt eget kapital

Not 4

Balanserad vinst
Redovisat resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Bolagets tillgångar och skulder är värderade till nominellt belopp respektive anskaffningsvärde om annat ej anges i nedanstående noter. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta.

Ägare
PROTEKO

l 000

Andel
100%

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stiftelsen PROTEKO, Produktionstekniskt centrum
för Tekoindustrin (org nr: 864501-5895). PROTEKO har sitt säte i Borås. Inköp från koncernbolag har skett med 17 655 kronor (4 500).
Försäljning till koncernbolag uppgår till 11 092 kronor (17 249).
Bolaget har ej någon lånefordran eller ansvarsförbindelse för vilka uppgiftsskyldighet föreligger i förvaltningsberättelsen enligt aktiebolagslagen.
Styrelsen har under tiden 2012-01-01--2012-12-31 haft ett sammanträde.
Revisorer
Ordinarie		Suppleant
Aukt revisor		
Godkänd revisor
Kjell-Åke Pettersson, Borås		
Peter Bengtsson, Borås

Personal
Ersättning har utgått via Stiftelsen PROTEKO till bolagets styrelse med kronor 600 (0).
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Noter

2012

2011

79 44

7 944

Not 1 - Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in/först ut principen respektive verkligt värde
Not 2 - Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde

0

0

7 944

7 944

7 944

7 944

0

0

7 944

7 944

0

0

7 000

7 000

0

0

7 000

7 000

7 000

7 000

Avskrivning har tidigare gjorts enligt plan med 10 %
på anskaffningsvärdet.
Not 3 - Arbetsmaskiner
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde

0

0

7 000

7 000

0

0

Avskrivning har tidigare gjorts enligt plan med 20 %
på anskaffningsvärdet
Not 4- Fritt eget kapital
Ingående balans

117 229

8 224

Årets vinst

115 367

1 862

125 453

117 229

Borås 2013-06-10
Ma Steen
Maria Svanehed
Ordförande
Min revisionsberättelse har avgivits 2013-06-10
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Från KP.. Revision ab, auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Proteko Läromedel AB,
org.nr 556116-2651

liga avseenden rättvisande bild av Proteko Läromedel ABs
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfart en revision av årsredovisningen för Proteko
Läromedel AB får år 2012.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för
Proteko Läromedel AB för år 2012.

Det är styrelsen som har ansvaret får att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig får att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta får hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rim1igheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det
är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfart revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag utöver min granskning av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden

Borås den 10 juni 2013
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
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Årsredovisning
för Kompetenspoolen Sjuhärad AB (Org. nr. 556020-4389)
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för år 2012

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Ledamöter 		

Suppleant

Maj Steen, ordf		
Ingenjör Arne Rundgren
Borås				Hunnebostrand
Direktör Kjell-Åke Svärd
Maria Svanehed		
Borås				Kinna
Direktör Lennart Johnsson
Kinna
Verksamhet

Bolaget skall genom nära samarbete och samordning med företag inom teko och närliggande branscher säkerställa att företagen på lång sikt kan bibehålla sin kompetens. Bolagets
verksamhet har under 2010 överförts till Stiftelsen PROTEKO i avvaktan på nya inriktingar. Under 2012 har bolaget tagit upp viss verksamhet igen.
Flerårsjämförelse (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Medelantal anställda
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2012

2011

2010

2009

2008

30

0

462

816

2 030

26

-16

0

3

6

715

681

773

1020

1 378

97

99

89

67

50

0

0

1

1

2
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel kronor 57 387 balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
Resultaträkning

2012

2011

29 828

0

29 828

0

-26 190

-24 033

7 055

-3 819

-19 135

-27 852

0

0

0

0

10 693

-27 852

15 277

13 216

0

-1 274

15 277

11 942

25 970

-15 910

0

0

25 970

-15 910

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Persanalkostnader

Not 1

Avskrivningar
Maskiner och inventarier

Rörelseresultat

Not 2

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat
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Balansräkning

2012

2011

0

0

0

0

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Not 2

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

30 159

0

4 749

10 598

34 908

10 598

485 376

472 915

485 376

472 915

194 560

197 904

194 560

197 904

714 844

681 417

600 000

600 000

40 000

40 000

640 000

640 000

Balanserat resultat

31 417

47 327

Årets resultat

25 970

-15 910

57 387

31 417

Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga placeringar

Not 3

Kassa och bank

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Not 4

Aktiekapital (6 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital

Not 5

Skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder

7 457

0

10 000

10 000

17 457

10 000

714 844

681 417

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Bolagets tillgångar och skulder är värderade till nominellt belopp respektive anskaffnings
värde om annat ej anges i nedanstående noter. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta.
Ägare			
PROTEKO

Antal aktier
6 000		

Andel
100%

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stiftelsen PROTEKO (org nr: 864501-5895). Stiftelsen PROTEKO har sitt säte i Borås. Försäljning till koncernbolag uppgår till kronor 29 828
(0). Inköp av tjänster uppgår till kronor 7 154 (0).
Styrelsen har under tiden 2012-01-01--2012-12-31 haft fem sammanträden.

Revisorer

Ordinarie
Aukt revisor
Kjell-Åke Pettersson
Borås

Suppleant
Godkänd revisor
Peter Bengtsson
Borås
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2012

2011

Ingående anskaffningsvärde

0

35 690

Årets anskaffning

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

-35 690

0

0

0

35 690

Noter
Not 1 Personal
Ersättning har utgått via Stiftelsen PROTEKO
till bolagets styrelse med kronor 6 000 (3 000)
Not 2 Maskiner och inventarier

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

-35 690

0

0

0

0

485 376

472 915

485 376

472 915

485 376

472 915

640 000

640 000

640 000

640 000

IB

31 417

47 327

Årets resultat

25 970

-15 910

57 387

31 417

Utgående restvärde
Avskrivningar har tidigare gjorts enl plan med 20% på det
ursprungliga anskaffningsvärdet. Avskrivningar har skett linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden
Not 3 Övriga kortfristiga placeringar
Räntefonder
Marknadsvärde
Not 4 Bundet eget kapital
IB

Not 5 Fritt eget kapital

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgår till
kronor l 402 832 (1 402 832)

Kompetenspoolen Sjuhärad AB
Borås 2013-06-10
Maj Steen
Kjell-Åke Svärd
Ordförande
Lennart Johnsson

Maria Svanehed

Min revisionsberättelse har avgivits 2013-06-10
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Från KP.. Revision ab, Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kompetenspoolen Sjuhärad AB, org.
nr 556020-4389

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfart en revision av årsredovisningen för Kompetenspoolen Sjuhärad AB för år 2012.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Kompetenspoolen
Sjuhärad ABs finansiella ställning per den 31 december
2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för
Kompetenspoolen Sjuhärad AB för år 2012.

Styrelsens ansvar
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det
är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfart revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag utöver min granskning av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
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Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Borås den 10 juni 2013
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

Från Kompetenspoolen Sjuhärad AB

Verksamhetsberättelse 2012
Kompetenspoolen Sjuhärad AB
Kompetenspoolen Sjuhärad ABs verksamhet har under
2012 öppnats upp igen efter att ha varit vilande under
2011. Ett avtal för utlåning av personal har slutits med
stiftelsen PROTEKO.
Kompetenspoolen Sjuhärad AB har under året haft olika
uppdrag i form av konsultation och rådgivning hos företag
i Boråsregionen samt PROTEKOs textila kvalitetsnätverk
och TEKOsupport.

Styrelse Kompetenspoolen Sjuhärad AB
Styrelsen har haft fem sammanträden och kommit fram
till att bolaget skall fortsätta utvecklas under 2013.

Ekonomiska nyckeltal
Stiftelsen

2012

2011

2010

2009

Omsättning

30

0

462

816

Vinst/Förlust

26

-16

0

3

Soliditet

97

99

89

67

Anställda

Kompetenspoolen har inte haft några anställda under
verksamhetsåret.
Borås 2013-04-15
Maria Svanehed
Verkställande Direktör
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Nr 96
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Hjärtstartare

2013-09-09

2009/KS0349 773

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
William Petzäll (SD) har lämnat en motion där han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på lämpliga
platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna.
En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator
(AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att
starta igen. En hjärtstartare kräver inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Risken för att apparaten används på ett felaktigt sätt är mycket liten. Tydliga
röstinstruktioner ger användaren instruktioner som är
lätta att följa. Skulle man till exempel försöka använda
hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp
så fungerar den inte.
Varje innehavare av en hjärtstartare bör registrera den i
Sveriges hjärtstartarregister. Genom Sveriges hjärtstartarregister samlas information om hjärtstartarnas tillgänglighet runt om i landet och görs geografiskt tillgängliga via
hemsidan http://www.hjartstartarregistret.se/ och eniro.se.
Registret är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet
och Svenska HLR-rådet. Tanken med registret är att det
i förebyggande syfte ska kunna gå att se var någonstans i
närområdet det finns hjärtstartare utplacerade, så att man
vet vart man ska vända sej om någon plötsligt drabbas av
hjärtstopp. Registreringen av hjärtstartare i registret är
kostnadsfri.

Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en
inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den
egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. I denna bedömning kan Borås
Stads säkerhetssamordnare, Ulla–Karin Aldenmalm och
Lennart Levinsson på säkerhetsenheten bistå nämnderna.
Säkerhetsenheten stödjer även förvaltningarna när det
gäller att anordna utbildningar i hjärt- lungräddning samt
anordna utbildning i hur en hjärtstartare fungerar.
Kommunstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras berednignar
Protokollsutdrag 2009-05-14
Bilaga till § 66 Anmälningsärenden

”Motion angående hjärtstartare
Mer än 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp och många sker i offentliga miljöer. Drygt
95 procent avlider. Chansen att överleva minskar med 10
procent för varje minut som går utan att adekvata åtgärder
sätts in. Med en hjärtstartare ökar möjligheten att överleva
med 50 procent.
En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator
(AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att
starta igen. Till skillnad från den utrustning som finns på
sjukhus, kräver en hjärtstartare inte att man är medicinskt
kunnig för att hantera den.
Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare
erfarenhet kan rädda livet på någon som drabbats av
hjärtstopp.
Risken för att apparaten skall användas på ett felaktigt sätt
är mycket liten. Tydliga röstinstruktioner på svenska ger
användaren instruktioner som är lätta att följa. Skulle man
till exempel försöka använda hjärtstartaren på en person
som inte drabbats av hjärtstopp så fungerar den inte.
Civilförsvarsförbundet har initierat ett projekt som kallas
”Hjärta att hjälpa”. Man har med hjälp av sina civilförsvarsföreningar och olika sponsorer placerat ut 206 hjärtstartare runt om i landet och målet är att varje kommun
ska ha tillgång till ett antal hjärtstartare.
Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att köpa in och placera ut hjärtstartare på strategiska
platser inom kommunen.
William Petzäll
Sverigedemokraterna”
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Nr 97
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Hjärtsäkra Borås!
2013-09-09

2013/KS0355 773

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där
han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare
på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala
verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern
defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. En hjärtstartare kräver inte
att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Risken
för att apparaten används på ett felaktigt sätt är mycket
liten. Tydliga röstinstruktioner ger användaren instruktioner som är lätta att följa. Skulle man till exempel försöka
använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av
hjärtstopp så fungerar den inte.

Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en
inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade i den
egna verksamheten samt bedöma om ytterligare hjärtstartare behöver sättas upp. I denna bedömning kan Borås
Stads säkerhetssamordnare, Ulla‑Karin Aldenmalm och
Lennart Levinsson på säkerhetsenheten bistå nämnderna.
Säkerhetsenheten stödjer även förvaltningarna när det
gäller att anordna utbildningar i hjärt- lungräddning samt
anordna utbildning i hur en hjärtstartare fungerar.
Kommunstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Christer Johansson
Lena Palmén
Kommunalråd Ekonomichef

Varje innehavare av en hjärtstartare bör registrera den i
Sveriges hjärtstartarregister. Genom Sveriges hjärtstartarregister samlas information om hjärtstartarnas tillgänglighet runt om i landet och görs geografiskt tillgängliga via
hemsidan http://www.hjartstartarregistret.se/ och eniro.se.
Registret är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet
och Svenska HLR-rådet. Tanken med registret är att det
i förebyggande syfte ska kunna gå att se var någonstans i
närområdet det finns hjärtstartare utplacerade, så att man
vet vart man ska vända sej om någon plötsligt drabbas av
hjärtstopp. Registreringen av hjärtstartare i registret är
kostnadsfri.
Folkpartiet liberalerna vill nu att en utredning genomförs
för att identifiera lämpliga platser för installation av hjärtstartare, i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Personal i verksamheterna ska också utbildas i hur en
hjärtstartare används. Därefter ska hjärtstartare installeras.
En kombination av utbildning i hur hjärtstartare används
på bästa sätt, och en god tillgång till sådana ökar chanserna att rädda liv avsevärt.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2013-04-25
Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

”Motion; Hjärtsäkra Borås!
Mer än 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp och många sker i offentliga miljöer. Drygt
95 procent avlider. Med en hjärtstartare ökar möjligheten
att överleva med 50 procent.
Trots detta är det många gånger tillgången till en hjärtstartare som avgör om en person överlever hjärtstoppet
eller inte.
En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator
(AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att
starta igen. En hjärtstartare kräver inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Risken för att apparaten används på ett felaktigt sätt är mycket liten. Tydliga
röstinstruktioner ger användaren instruktioner som är
lätta att följa. Skulle man till exempel försöka använda
hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp
så fungerar den inte.
Folkpartiet liberalerna vill nu att en utredning genomförs
för att identifiera lämpliga platser för installation av hjärtstartare, i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Personal i verksamheterna ska också utbildas i hur en
hjärtstartare används. Därefter ska hjärtstartare installeras.
En kombination av utbildning i hur hjärtstartare används
på bästa sätt, och en god tillgång till sådana ökar chanserna att rädda liv avsevärt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen
och i de kommunala verksamheterna.
Morgan Hjalmarsson (FP)”

Borås
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Nr 98
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP);
Stärk de ideella organisationernas ställning i
välfärdsarbetet
2013-09-23

2011/KS0852 701 701

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att Borås inför en lokal överenskommelse,
i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan
regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det
sociala området och integrationsområdet.
Motionen har varit remitterad till samtliga stadsdelsnämnder, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Ungdomsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet och Centrala
pensionärsrådet.
Samtliga nämnder och Ungdomsrådet tillstyrker motionen. Centrala pensionärsrådet avstår från att yttra sig
och kommunala Funktionshinderrådet har lämnat ett
yttrande.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
En överenskommelse inom det sociala området har gjorts
mellan regeringen, de idéburna organisationerna och
Sveriges Kommuner och Landsting. Det viktigaste målet
med överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare
och opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större
mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.
Av Handlingsplan mot hemlöshet 2012, framgår det att
Sociala omsorgsnämnden bl a fick i uppdrag att kartlägga
vilka insatser frivilligorganisationer gör, samt utveckla
möjliga samverkansformer. I den rapport som Sociala omsorgsnämnden lämnade enligt uppdraget i handlingsplanen, framgår att nämnden har kartlagt vilka insatser frivilligorganisationerna utför. En fördjupad kartläggning har

initierats med Fritids- och folkhälsoförvaltningen som har
ett särskilt ansvar att förebygga social utsatthet. Sociala
omsorgsnämnden föreslår att en lokal överenskommelse
arbetas fram tillsammans med frivilligorganisationerna för
att komma överens om ramarna för samverkan.
Kommunfullmäktige antog den 22 augusti 2013 Program
mot hemlöshet. Programmet utgår från de nationella
målen för att motverka hemlöshet. För att nå målet att
”Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov” vill Borås Stad bl a utveckla en
överenskommelse med de idéburna organisationerna inom
det sociala området. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för
programmet och ska årligen följa upp programmet genom
att analysera om kommunens insatser har konkreta effekter och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.
Regeringen, den idéburna sektorn och Sveriges Kommuner
och Landsting ingick år 2010 en överenskommelse inom
integrationsområdet, med fokus på nyanländas etablering.
Ett av syftena är att tydliggöra de idéburna organisationernas roll i arbetet med nyanländas etablering.
Att de ideella organisationerna är viktiga för integrationsarbetet framgår av Borås Stads Program för ett integrerat
samhälle. Särskilt invandrarföreningarna har en särskild
funktion att fylla. Arbetslivsnämnden ansvarar för samordningen av integrationsarbetet. Arbetslivsnämnden bör
utreda behovet av en överenskommelse med de idéburna
organisationerna.
Kommunstyrelsen konstaterar att det redan pågår ett arbete för att nå en lokal överenskommelse med de idéburna
organisationerna inom det sociala området och ser att
Arbetslivsnämnden bör utreda behovet av motsvarande
överenskommelse inom integrationsområdet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2011-12-15

Bilaga till § 145 Anmälningsärenden

Motion; Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Alla ideella organisationer och föreningar som ställer upp
där det offentliga samhället slutar är en viktig resurs som
måste tas till vara och inte glömmas bort. En siffra som
nämns i sammanhanget är att det ideella arbetet i Sverige motsvaras av cirka 300 000 heltidstjänster. Ideella
organisationer benämns också som idéburna organisationer eller civila samhället. Eftersom benämningen centralt
är idéburna organisationer används denna benämning i
fortsättningen.
På nationell nivå har överenskommelser gjorts – både
inom det sociala området och inom integrationsområdet –
mellan regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
och idéburna organisationer.
Överenskommelsen inom det sociala området har som
syfte att stärka de idéburna organisationernas självständiga
och oberoende roll som opinionsbildare. Därutöver ska
den stödja framväxten av en större mångfald av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas
roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa
att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer
verksamma på området.

Inom integrationsområdet är syftet att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och dessas etablering i
samhället. De idéburna organisationerna är en kraft för
demokratisk förankring och vitalisering, för lokal och
regional utveckling och för välfärdens förnyelse. Ett gott
samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt för en god samhällsutveckling.
På lokal nivå har flera kommuner ställt sig bakom och
infört överenskommelserna. Eftersom den inom det sociala
området kom först är det också där man hittills kommit
längst.
Information kring överenskommelsen finns bland annat
på denna länk http://overenskommelsen.se
I Borås finns många idéburna organisationer; dels sådana
som återfinns på riksplan men även många lokala före
ningar, som idrottsföreningar och invandrarföreningar.
Alla dessa gör idag ett stort arbete, både inom det sociala
området och inom integrationsområdet, och med hjälp av
de överenskommelser som motionen hänvisar till kan det
arbetet bli än mer strukturerat och genomtänkt. Genom
att de olika aktörerna känner till varandra och sina olika
roller kan det ideella arbetet verkligen få den uppskattning
det förtjänar! Tanken är inte att de idéburna organisationerna ska ersätta det offentligas uppgift men de kan på
olika sätt vara ett komplement i välfärdsarbetet.
Jag föreslår med anledning av ovanstående att kommunfullmäktige:
utreder förutsättningarna för att Borås inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer,
både inom det sociala området och integrationsområdet.
Anne-Marie Ekström (FP)
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Remissammanställning
2013-09-09

Motion av Anne-Marie Ekström (FP)
Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Nämndernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr anser att grundtanken i de
nationella överenskommelserna är att den ideella sektorn
är en resurs för att utveckla välfärden – inte en potentiell
besparingsmöjlighet. Stadsdelsnämnden har lyft fram de
ideella organisationernas roll t ex för sociala aktiviteter
för våra äldre och som en viktig part för att åstadkomma
en god livskvalitet för våra ungdomar. Stadsdelsnämnden
Norr är positiv till att utreda förutsättningarna för en lokal
överenskommelse och tillstyrker motionen.
Nämnden konstaterar att ett beslut om överenskommelser
berör barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller
indirekt och att en barnkonsekvensanalys bör ingå i den
kommande utredningen om förutsättningar för lokala
överenskommelser. Barn och ungdomar som kan komma
att beröras av beslutet har inte fått uttrycka sin mening.

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Väster menar att samverkan sker redan
idag med en rad idéburna organisationer. De är en viktig
resurs för lokalsamhället och en väg in till dialog med
medborgarna.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster anser att motionären pekar på
värdet av att de ideella organisationer och föreningar som
ställer upp där det offentliga samhället slutar är en viktig
resurs som måste tas tillvara och inte glömmas bort. På nationell nivå har överenskommelser gjorts inom det sociala
området samt inom integrationsområdet, mellan regering,
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna
organisationer.

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens syn att de idéburna organisationerna är en viktig kraft för demokratisk
förankring och vitalisering, för lokal och regional utveckling och för välfärdens förnyelse.
I Borås finns det flera föreningar och organisationer som
gör ett värdefullt arbete inom såväl det sociala området
som integrationsområdet. En överenskommelse mellan
dessa föreningar och Borås Stad kan säkerligen stärka och
även utveckla deras oegennyttiga arbete. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker därför motionen i sin helhet.

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Nämnden anser att det arbete som de ideella organisationerna utför inom många samhällsnyttiga områden har
både en förebyggande effekt men även en stor andel är
direkt omvårdnadsarbete.
Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att utreda
förutsättningarna för att Borås Stad skall kunna komma
fram till en lokal överenskommelse, i enlighet med den
centrala överenskommelsen mellan SKL och idéburna
organisationer.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.
Arbetslivsnämnden delar motionärens uppfattning om
vikten att ta vara på frivilligorganisationers arbetsinsats i
samhället, såväl på det sociala området som inom integration. Det sistnämnda är Arbetslivsförvaltningens särskilda
uppdrag från kommunledningen. Av den anledningen
lyfts denna del särskilt i yttrandet. Arbetslivsnämnden
framhåller att frivilligorganisationer ska vara ett komplement till det offentliga, ej ta över samhällets ansvar.
I handlingsplanen till dokumentet ”Program för ett integrerat samhälle” finns ett uppdrag till Arbetslivsnämnden.
Det handlar om att utveckla samverkansformer med frivilligorganisationer. Uppdraget finns på en aktuell ärendelista hos Arbetslivsförvaltningens verksamhetsutveckling och
avsikten är att under 2012 inbjuda frivilligorganisationer
till en öppen dialog om samråd inom integration.
Nämnden tillstyrker motionärens förslag att fullmäktige
utreder förutsättningarna för att Borås inför en lokal överenskommelse med frivilligorganisationer inom integrationsområdet. Arbetslivsförvaltningen anser vidare att om
det skulle bli fråga om ekonomisk ersättning för frivilligorganisationers åtaganden ska villkoren för det klargöras i
förslaget till överenskommelse, gärna i form av riktlinjer.
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Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att ett lokalt
avtal med de idéburna organisationerna skulle leda till att
arbetet inom områdena blev bättre och mer strukturerade.
Många idéburna organisationer som idrottsföreningar, sociala föreningar och invandrarföreningar gör idag mycket
inom det sociala området och integrationsområdet.
Med ett lokalt avtal är förhoppningen att få fler föreningar
att arbeta med dessa frågor samt att arbetet underlättas
genom samordning och samarbete.

Kulturnämnden

Remissvar
2012-03-01
Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Motion – Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Stärk de
ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet.

Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Kulturnämnden är positiv till tanken att stärka de ideella
organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
Nämnden anser att det är väsentligt att en eventuell
överenskommelse föregås av ett utredningsarbete där
representanter för de ideella organisationerna och berörda
förvaltningar/nämnder, inkl. Kulturförvaltningen/Kulturnämnden ingår.

Ungdomsrådet

Nämndens yttrande i sammanfattning

Grundtanken i de nationella överenskommelserna är att
den ideella sektorn är en resurs för att utveckla välfärden
– inte en potentiell besparingsmöjlighet. Stadsdelsnämnden har lyft fram de ideella organisationernas roll, t ex för
sociala aktiviteter för våra äldre och som en viktig part för
att åstadkomma en god livskvalitet för våra ungdomar.
Stadsdelsnämnden Norr är positiva till att utreda förutsättningarna för en lokal överenskommelse och tillstyrker
motionen.

Ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet anser att föreningar och ideella organisationer bidrar med mycket gott i samhället och ungdomsrådet
menar att det är viktigt att ta vara på deras engagemang.
Ungdomsrådet är positiva till att utreda en överenskommelse som syftar till att stärka de ideella organisationernas
ställning.
Ungdomsrådet menar att utredningsarbetet bör göras i
samråd med föreningar och organisationer som exempelvis
Föreningsrådet i Borås.

Funktionshinderrådet

Genom ”Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning” som
har antagits av Kommunfullmäktige och Kommunala
Funktionshinderrådet har handikappföreningarna ett bra
samarbete med Borås Stads politiker och tjänstemän.

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.
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Nämndens yttrande i sin helhet

Motionären vill att Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för att Borås inför en lokal överenskommelse
i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan
regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det
sociala området och inom integrationsområdet.
En gemensam utgångspunkt i de båda överenskommelserna är att ett gott samspel mellan den offentliga sektorn
och det civila samhället är centralt för en god samhällsutveckling och att den ideella sektorn är en resurs för att utveckla välfärden – inte en potentiell besparingsmöjlighet.
Stadsdelsnämnden har lyft fram de ideella organisationernas roll, t ex värdet av alla de aktiviteter organisationerna
genomför för våra äldre kommuninvånare. Stadsdelsnämnden har i Budget 2012 skrivit om viljan om ett ökat
samarbete med frivilligorganisationerna för att stödja dem
i deras fortsatta arbete för äldre. Ett annat sammanhang
där Stadsdelsnämnden påtalat föreningarnas vikt är i
välfärdsbokslutet 2011 där föreningstillhörigheten för
ungdomar i Sjöbo är låg och nämnden arbetar nu för att
om möjligt öka den antalet ungdomar som är medlem i en
förening.
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Stadsdelsnämnden Norr är positiva till att utreda förutsättningarna för en lokal överenskommelse och tillstyrker
motionen.

2012-04-02

Barnkonsekvensanalys, BKA

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Överenskommelser, både inom det sociala området och
inom integrationsområdet berör barn och ungdomar. En
barnkonsekvensanalys bör ingå i den kommande utredningen om förutsättningar för lokala överenskommelser.

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen Stärk de ideella organisationernas ställning i
välfärsarbetet bifalles.
2. Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.

Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig
över motionen ”Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet”.
Samverkan sker redan idag med en rad idéburna organisationer. De är en viktig resurs för lokalsamhället och en väg
in till dialog med medborgarna.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012-02-20.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande		 Stadsdelschef

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig
över motionen ”Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet”.
Samverkan sker redan idag med en rad idéburna organisationer. De är en viktig resurs för lokalsamhället och en väg
in till dialog med medborgarna.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Lennart Andreasson
Ordförande
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2012-02-02

2012-02-20

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Sociala Omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen att Borås
Stad utreder förutsättningarna för att Borås inför en lokal
överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både inom det sociala området och integrationsområdet.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Motionären pekar på värdet av att de ideella organisationer och föreningar som ställer upp där det offentliga
samhället slutar är en viktig resurs som måste tas tillvara
och inte glömmas bort. På nationell nivå har överenskommelser gjorts inom det sociala området samt inom
integrationsområdet, mellan regering, Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och idéburna organisationer.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens syn på att de
idéburna organisationerna är en viktig kraft för demokratisk förankring och vitalisering, för lokal och regional
utveckling och för välfärdens förnyelse.
I Borås finns det flera föreningar och organisationer som
gör ett värdefullt arbete inom såväl det sociala området
som integrationsområdet. En överenskommelse mellan
dessa föreningar och Borås Stad kan säkerligen stärka och
även utveckla deras oegennyttiga arbete. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker därför motionen i sin helhet.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Stadsdelschef
Ordförande		
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Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen

Nämndens yttrande i sin helhet

Det arbete som de ideella organisationerna utför inom
många samhällsnyttiga områden har både en förebyggande effekt men även en stor andel är direkt omvårdnadsarbete.
Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att utreda
förutsättningarna för att Borås Stad skall kunna komma
fram till en lokal överenskommelse, i enlighet med den
centrala överenskommelsen mellan SKL och ideburna
organisationer.

Beslut

Sociala omsorgsnämnden godkänner remissvaret och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Roland Axelsson
Ordförande
Förvaltningschef
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2012-02-20
Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden delar motionärens uppfattning om
vikten att ta vara på frivilligorganisationers arbetsinsats i
samhället, såväl på det sociala området som inom integrationen. Det sistnämnda är Arbetslivsförvaltningens särskilda uppdrag från kommunledningen. Av den anledningen
lyfts denna del särskilt i yttrandet. Arbetslivsnämnden
framhåller att frivilligorganisationer ska vara ett komplement till det offentliga, ej ta över samhällets ansvar.
I handlingsplanen till dokumentet ”Program för ett integrerat samhälle” finns ett uppdrag till Arbetslivsnämnden.
Det handlar om att utveckla samverkansformer med frivilligorganisationer. Uppdraget finns på en aktuell ärendelista hos Arbetslivsförvaltningens verksamhetsutveckling och
avsikten är att under 2012 inbjuda frivilligorganisationer
till en öppen dialog om samråd inom integration.
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionärens förslag att
fullmäktige utreder förutsättningarna för att Borås inför
en lokal överenskommelse med frivilligorganisationer
inom integrationsområdet. Arbetslivsförvaltningen anser
vidare att om det skulle bli fråga om ekonomisk ersättning
för frivilligorganisationers åtaganden ska villkoren för det
klargöras i förslaget till överenskommelse, gärna i form av
riktlinjer.

Nämndens yttrande i sin helhet

Arbetslivsnämnden delar motionärens uppfattning om
vikten att ta vara på frivilligorganisationers arbetsinsats i
samhället, såväl på det sociala området som inom integrationen. Det sistnämnda är Arbetslivsförvaltningens särskilda uppdrag från kommunledningen. Arbetslivsnämnden
lyfter särskilt denna del i sitt yttrande.
En lokal överenskommelse med frivilligorganisationer för
med sig många fördelar som gagnar alla parter. Ansvarsfördelningen och rollerna mellan det offentliga samhället
och föreningslivet blir tydligare var gäller åtaganden inom
integrationen. Samverkansformer utvecklas parallellt mellan det offentliga och frivilliga samt mellan frivilligorganisationerna. Att jobba med integration får mera officiell
status. När föreningsfolket via sina kontakter engageras i
integrationen sprids positiva effekter i närsamhället: integrationen blir allas ansvar.
Arbetslivsnämnden anser att frivilligorganisationer ska
vara ett komplement till det offentliga, ej ta över samhällets ansvar. Om frivilligorganisationer önskar ekonomiskt
bidrag till det arbete eller den service de åtar sig att göra
ska det i den lokala överenskommelsen tydliggöras hur
föreningar kan få ekonomisk kompensation, gärna i form
av riktlinjer. I den nationella överenskommelsen påminner
man parterna att LOU gäller.
I handlingsplanen till dokumentet ”Program för ett integrerat samhälle” finns ett uppdrag till Arbetslivsnämnden.
Det handlar om att utveckla samverkansformer med frivilligorganisationer. Uppdraget finns på en aktuell ärendelista hos Arbetslivsförvaltningens verksamhetsutveckling och
avsikten är att under 2012 inbjuda frivilligorganisationer
till en öppen dialog om samverkan inom integrationen.
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionärens förslag att fullmäktige utreder förutsättningarna för att Borås inför en
lokal överenskommelse med frivilligorganisationer inom
integrationsområdet.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef

Ideella organisationer har lång tradition om samverkan
med myndigheter på olika sätt inom integrationen. Det
kan handla om idrottsrörelser och andra föreningar som
välkomnat alla som delar samma intresse. Eller det kan
vara organisationer vars verksamhet riktar sig till människor boende både i Sverige och i andra länder. Exempel på
dessa är Röda Korset, Rädda Barnen m m. Kyrkornas flyktingrådgivning (KFR) har under många år arbetat med att
hjälpa nyanlända skapa kontaktnät i det nya samhället.
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2012-02-21

2012-02-02

Från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Yttrande över motionen Stärk de ideella
organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen

Beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet

Folkpartiet Liberalerna har till Kommunfullmäktige i
Borås Stad skrivit en motion om att stärka de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
På nationell nivå har centrala överenskommelser skrivits
mellan regeringen, SKL och idéburna organisationer om
samarbete inom det sociala området och integrationsområdet. Även på lokalnivå har flera kommuner ställt sig
bakom och infört överenskommelsen.
Vår bedömning är att ett lokalt avtal med de idéburna
organisationerna skulle leda till att arbetet inom områdena blev bättre och mer strukturerade. Många idéburna
organisationer som idrottsföreningar, sociala föreningar
och invandrarföreningar gör idag mycket arbete inom det
sociala området och integrationsområdet.
Exempel på föreningar som arbetar i socialt utsatta områden med ungdomsverksamhet är Norrby IF, Borås AIK
och Odenslunds 4H. De föreningar som arbetar i dessa
områden kan söka lite extra bidrag för sin verksamhet.
Det vi hoppades på vid införandet av detta bidrag var att
även föreningar som inte hade verksamhet skulle starta
upp verksamhet i dessa områden. Vi har även alla sociala
föreningar och invandrarföreningar som arbetar med dessa
frågor.
Med ett lokalt avtal är förhoppningen att få flera föreningar att arbeta med dessa frågor samt att arbetet underlättas
genom samordning och samarbetet.
De föreningar som vi i första hand bör samarbeta med är
Föreningsrådet, Handikappföreningarnas samarbetsorgan
i Borås (HSO) och de sociala föreningarna
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef
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Sammanfattning

Kulturnämnden är positiv till tanken att stärka de ideella
organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
Kulturnämnden anser att det är väsentligt att en eventuell överenskommelse föregås av ett utredningsarbete där
representanter för de ideella organisationerna och berörda
förvaltningar/nämnder, inkl. Kulturförvaltningen/Kulturnämnden, ingår.

Yttrande

Kulturnämnden har av tradition god kontakt, och ofta en
nära samverkan, med föreningsliv och ideella organisationer, främst, men inte bara, inom kultursfären.
Utöver Kulturnämndens bidragshandläggning till kulturföreningarna bjuds föreningar och organisationer till
samråd i olika frågor. Samverkan sker också på bred front
runt olika typer av arrangemang. Huvudmannaskapet för
Borås Museum är ett annat exempel.
Kulturnämnden är positiv till tanken att stärka de ideella
organisationernas ställning i välfärdsarbetet.
Kulturnämnden anser att det är väsentligt att en eventuell överenskommelse föregås av ett utredningsarbete där
representanter för de ideella organisationerna och berörda
förvaltningar/nämnder, inkl. Kulturförvaltningen/Kulturnämnden, ingår.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef
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2012-03-02
Från Ungdomsrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion: Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet

Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-02-29 att
tillstyrka motionen ”Stärk de ideella organisationernas
ställning i välfärdsarbetet”.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Hanna Bernholdsson
Sakiba Ekic
Ordförande		 Ungdomsstrateg

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet tillstyrker motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Föreningar och ideella organisationer bidrar med mycket
gott i samhället och ungdomsrådet menar att det är viktigt
att ta vara på deras engagemang. Ungdomsrådet är positiva
till att utreda en överenskommelse som syftar till att stärka
de ideella organisationernas ställning.
Ungdomsrådet menar att utredningsarbetet bör göras i
samråd med föreningar och organisationer som exempelvis
Föreningsrådet i Borås.
Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-02-29 att
tillstyrka motionen ”Stärk de ideella organisationernas
ställning i välfärdsarbetet”.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Föreningar och ideella organisationer bidrar med mycket
gott i samhället och ungdomsrådet menar att det är viktigt
att ta vara på deras engagemang. Ungdomsrådet är positiva
till att utreda en överenskommelse som syftar till att stärka
de ideella organisationernas ställning.

2012-05-08
Från Kommunala Funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Yttrande över motion ”Stärk de ideella
organisationernas ställning
i välfärdsarbetet”
De olika handikappföreningarna i Borås arbetar redan
med att på olika sätt hjälpa och stödja sina medlemmar
genom att anordna aktiviteter, som rör respektive förenings diagnosnamn.
Genom ”Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning”, som antagits av Kommunfullmäktige, och Kommunala Funktionshinderrådet har handikappföreningarna ett bra samarbete
med Borås stads politiker och tjänstemän.
HSO i BORÅS
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan
Gun Hallman
Ordförande

Utdrag från protokoll KFR 2012-04-26
§ 18 Remiss Stärk de ideella organisationernas ställning i
välfärdsarbetet
Remissen kommer att tas upp på HSO;s styrelsemöte den
8 maj.
Ingegerd Eriksson
Stadskansliet
Sekreterare KFR

Ungdomsrådet menar att utredningsarbetet bör göras i
samråd med föreningar och organisationer som exempelvis
Föreningsrådet i Borås.
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2013-06-24
Från Centrala Pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion, Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
Centrala pensionärsrådets beslut

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen. Vid
sammanträdet den 15 februari 2012 § 23 beslutade rådet
att man avstår från att yttra sig i denna fråga.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet
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Nr 99
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C);
Satsning på rörelse och integration för barn och unga!
2013-09-09

2012/KS0130 805

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en satsning enligt
motionens intention och att det i kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2,0 mnkr för satsning på
rörelse och integration för barn och unga.
Motionären anför att Centerpartiet redan i Budget 2012
ville avsätta 2,0 mnkr för god hälsa med inriktning barn
och unga ur vilken föreningar och organisationer skulle
kunna söka bidrag. Tanken med denna pott är att underlätta för småskaliga satsningar på folkhälsa och friskvårdsaktiviteter riktat mot barn och unga. Fokus föreslås ligga
på att främja både rörelse och integration. Centerpartiet
ser satsningen som ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget. Den skulle ge förutsättningar för föreningar
och organisationer att söka medel till lokala aktiviteter
i folkhälsans och friskvårdens tecken, vilket vore både
välkommet och välbehövligt.

Motionären föreslår en utvidgning och ambitionsökning
av dagens föreningsbidragssystem. Det framgår dock inte
om andra regler än de nuvarande skall gälla för att få
tillgång till det ”nya bidraget”.
Kommunstyrelsen menar att folkhälsa och friskvård för
barn- och unga bör komma in i barnens vardag på ett
tidigt och naturligt sätt och omfatta alla barn.
I förskolan och skolan bedrivs, som Stadsdelsnämnden
Väster beskriver det, redan ett arbete med rörelse och
integration för barn och unga. Ett utvecklat samarbete
mellan Fritids- och folkhälsonämnden som besitter en
bred kompetens inom friskvård och folkhälsa och Stadsdelsnämnderna kan vara ett sätt att höja kvaliteten inom
det långsiktiga arbete som redan bedrivs. Detta kräver
nödvändigtvis inte mer resurser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C) till
förmån för bifall till motion.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder och
Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsen håller med motionären att det är viktigt
med friskvård och rörelse redan i tidiga år. Detta främjar
hälsa och välbefinnande och ger goda vanor att ta med sig
in i vuxenlivet. Borås satsar bl a därför stora resurser på sitt
föreningsliv framför allt genom ett generöst föreningsbidragssystem i storleksordningen 40 mnkr per år. Som ett
kvitto på kommunens långsiktiga arbete utsågs Borås Stad
till Sveriges mest föreningsvänliga kommun 2012.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2012-01-26
Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
2012-01-26

“Motion; Satsning på rörelse och
integration för barn och unga!
Centerpartiets politik bygger på att alla barn och unga
ges goda förutsättningar för att växa, leva och utvecklas.
Vi tror dessutom på småskaliga satsningar, som kommer
många till del och som ser till individen.
Som ett led i denna strävan ville Centerpartiet redan i
Budget 2012 avsätta 2 miljoner kronor till en pott – medel
för god hälsa med inriktning barn och unga – ur vilken
föreningar och organisationer skulle kunna söka bidrag.
Tanken med denna pott är att underlätta för småskaliga
satsningar på folkhälsa och friskvårdsaktiviteter riktat mot
barn och unga. Fokus föreslås ligga på att främja både
rörelse och integration.
Vi i Centerpartiet ser satsningen som ett komplement till
det ordinarie föreningsbidraget. Den skulle ge förutsättningar för föreningar och organisationer att söka medel
till lokala aktiviteter i folkhälsans och friskvårdens tecken,
vilket vore både välkommet och välbehövligt.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för en satsning enligt motionens intention.
I kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2
mnkr för satsningen på rörelse och integration för barn
och unga.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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Cecilia Andersson“

Remissammanställning:
2013-09-09

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C);
Satsning på rörelse och integration för barn
och unga!
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om
satsning på rörelse och integration för barn och unga.
Nämnden ser positivt på att få i uppdrag att ta fram
riktlinjer för en satsning på rörelse och integration för
barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden ser också
positivt på att det i kommande budgetarbete reserveras ett
utrymme om 2 mnkr för satsning på rörelse och integration för barn och unga.
Nämnden anför att vinsterna med att satsa på rörelse och
integration för barn och unga är många. Regelbunden
fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har
en sjukdomsförebyggande effekt. Vikten av en meningsfull
fritid för barn och unga kan inte nog betonas. Det barn
och unga gör under fritiden påverkar deras identitet, hälsa
och skolframgång. Genom att investera i förutsättningar
för en bra fritid för våra barn och unga, kan sociala skillnader i hälsa reduceras och ett rikt liv främjas. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på långsiktiga satsningar.
Enstaka satsningar kan resultera i att man inte når de
önskvärda effekterna. Det är viktigt att man årligen avsätter resurser för att arbeta med barns och ungas möjligheter
till rörelse och integration för att kommunens kostnader
ska minska, samtidigt som mänskliga vinster görs.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om satsning
på rörelse och integration för barn och unga. Nämnden
ser positivt på satsningar som främjar en god folkhälsa och
integration bland barn och unga. Dock menar nämnden
att satsningar inom folkhälso- och integrationsområde i
Borås Stad bör bygga på noggrann analys och långsiktighet för att säkra ett framgångsrikt arbete och för att nå
bästa effekt av satsningar. Nämnden säger därför nej till
ett komplement till föreningsbidrag på 2 miljoner kronor som inte bygger på en utvärdering och har konkreta
resultatmål.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Nämnden menar att man redan i dag arbetar med rörelse och
integration för barn och unga i skola och förskola samt
inom verksamheten Kultur, Fritid. Om förslaget leder till
att medel omfördelas från stadsdelarnas budget kan det
komma att påverka stadsdelsnämndens egna långsiktigt
planerade arbete för att främja hälsa och integration bland
barn. Den föreslagna satsningen kan då riskera att få en
motsatt effekt och urholka det långsiktiga arbetet.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Nämndens
ser positivt på åtgärder som kan stimulera barn och unga
till en aktiv fritid. Föreningslivet är i detta sammanhang
en stor och viktig resurs. Ett ekonomiskt stöd via ett
föreningsbidrag, som ställer krav på att verksamheten
även ska stimulera till ökad integration, är väl värt att
pröva. I Välfärdsbokslutet 2012 för Borås Stad noteras att
föreningsmedlemskapet bland unga har minskat under de
senaste åren. Ett föreningsbidrag med den inriktning som
motionären föreslår kan förhoppningsvis bidra till ökat
antal föreningsanslutna.
Nämnden förutsätter att Fritids- och folkhälsonämnden
arbetar fram tydliga riktlinjer samt att föreslagna budgetmedel ej tas från Stadsdelsnämndens kommunbidrag.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden avstyrker motionen. Arbetslivsnämnden har ett samordnande ansvar för integration i Borås
stad. Nämndens definition på integrationsfrågan är utrikes
föddas integration i det svenska samhället. Nämnden
tolkar inte att motionen avser den typ av integration. Att
goda villkor för barn och unga är en mycket viktig fråga,
motion, rörelse och föreningsliv är positivt för en god uppväxt, den åsikten har även Arbetslivsnämnden. Frågan om
att avsätta medel för småskaliga föreningsprojekt, i förhållande till behovet och effekten av andra satsningar inom
ex skolan eller på fritidsgårdar, bäst bedöms av Fritids- och
folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnderna med sitt
medborgaransvar.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet tillstyrker motionen. Ungdomsrådet lyfter
fram att det redan finns många olika forum där föreningar
kan söka stöd för att utveckla sin verksamhet. Ledamöterna ser positivt på ännu ett stöd för föreningarna som
gör ett viktigt arbete för barn och unga i Borås.
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