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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Sjuhärads Kommunalförbund
Till Medlemskommunerna
Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den
26 januari 2012 godkänt kommunförbundets budget och
verksamhetsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund.
Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna
att godkänna budgeten.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr
per invånare (per den 1/7 2010). Varbergs avgift ändras
i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år.
Falkenberg träder in som ny medlemskommun från
2012-01-01 till samma avgift som Varberg. Övrig finan
siering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel
och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de
nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Sjuhärads kommunalförbunds budget och
verksamhetsplan för år 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Budget och verksamhetsplan 2012-03-12
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade
den 26 januari att fastställa budget- och verksamhetsplan
för 2012 samt att översända densamma till medlemskommunerna för antagande.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr
per invånare (per den 1/7 2010) Varbergs avgift ändras i
samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år.
Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 201201-01 till samma avgift som Varberg. Övrig finansiering
sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och
ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de
nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-01-26 § 5
2. Budget och verksamhetsplan 2012
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Från Sjuhärads kommunalförbund
Utdrag ur protokoll

Sjuhärads kommunalförbund
Budget och verksamhetsplan 2012

2012-01-26

Verksamhetsidé
§ 5 Budget och verksamhetsplan 2012
Förslag till budget och verksamhetsplan för 2012 har tagits
fram. Medlemskommunerna fastställer enligt förbundsordningen budget.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr
per invånare (per den 1/7 2010) Varbergs avgift ändras i
samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år.
Falkenberg träder in som ny medlemskommun från
2012-01-01 till samma avgift som Varberg. Övrig finansiering sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel
och ersättningar.
Navet och medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de
nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Direktionen beslutar
att fastställa förslag till budget och flerårsplan 2012 för
Sjuhärads kommunalförbund och
att översända budgeten för antagande i medlemskommunerna
Vid protokollet Sara Thiel
Sekreterare

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda.
Varberg och Falkenbergs kommuner är adjungerade till
förbundet. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet ha ett tydligt och långsiktigt
Sjuhäradsperspektiv, skapa gränsöverskridande möten och
främja samverkan, innovation och nytänkande. I grunden
handlar det om att stärka Sjuhärad som ett bra område för
boende, arbete och att leva i.

Direktionens uppdrag och mål
Förbundet leds av en direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna antagna förbundsordningen. I direktionen företräds medlemmarna, dessutom
inbjuds som adjungerade samtliga partier vilka i hela
förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen har tre beredningar:
• Beredningen för Hållbar regional utveckling
• Beredningen för Social välfärd och hälsa
• Beredningen för Utbildning
Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. En av kommuncheferna skall medverka i varje
beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare
den ordinarie kommunala organisationen.
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget
Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för de offentliga
sociala institutionerna – hem för vård och boende.
Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag
för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra
Götaland, exkl Göteborgsregionen.

Verksamhetens omfattning
Förbundet med kansli inkl egna projekt, Medarbetarcentrum och Navet beräknas år 2012 ha ett knappt 60-tal
anställda, ca 35 omräknat i årsarbetare. Kansliets beredningsorganisation förutom temporära projekt uppgår till
8 årsarbetare inkl ekonom. Navet Science Center samt
Medarbetarcentrum finansieras och nyttjas i olika grad av
medlemskommunerna.
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Arbetsformer
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi
med politisk dialog och engagemang i direktion och
beredningar. Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare
till styrelsen för VästKom som är ett samarbetsorgan för
länets samtliga 49 kommuner inom främst det kommunala hälso- och sjukvårdsområdet.
Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har
kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen
finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i
särskilda projekt.

God ekonomisk hushållning
Kommunala organ ska ange en tydlig ambitionsnivå för
den egna finansiella utvecklingen och den ekonomiska
ställningen i form av mål. Förbundets underliggande omslutning och verksamhetens karaktär bedöms motivera ett
eget kapital på i storleksordningen runt 4 mnkr. Ingående
Eget Kapital 2012 prognosticeras till drygt 4 mnkr.
Enligt förbundsordningen ska direktionen förelägga
medlemskommunerna förslag till budget. Kommunerna
ska fastställa budget senast under november. Förslaget
ska också innehålla en ekonomisk plan för tre år. Framförhållningen i dessa avseende är naturligtvis av största
vikt för medlemskommunerna. Mot den bakgrunden har
Direktionen i juni 2011 meddelat kommunerna om en
medlemsavgift på 70 kr/invånare för 2012. Medlemsavgift
för Varberg och Falkenbergs kommuner är 11 kr/invånare
och år.

Prioriteringar
Under hösten 2011 har förbundsdirektör och kommunchefer tagit fram förslag på prioriteringar för kommunalförbundet. Dessa ha remitterats till medlemskommunerna och ska efter beslut i direktionen tillsammans med
verksamhetsplan utgöra grunden för verksamhetens arbete
under det kommande året.

Tillväxtarbetet
Beslut om finansiering av projektmedel görs löpande av
förtroendevalda inom Sjuhärads Kommunalförbund och
bereds, följs upp samt stöds på olika sätt av tjänstemannaorganisationen. Av de pågående projekten är Smart Textile
den enskilt största mottagaren av medel. Två projekt som
började stödjas 2011 och som är fortsatt viktiga för att, på
olika sätt utveckla regionen är dels Besöks och turistnäring

samt Espira Inkubator. Verksamheterna Ung företagsamhet, Nyföretagscentrum samt Connect Väst Sjuhärad är
också verksamheter som förutsätter förbundets ekonomiska stöd långsiktigt. Under 2012 kommer förbundet att
fortsätta dialoger för att stärka dessa samarbeten. Förbundet kommer att, i vissa frågor, bli mer av en beställare än
enbart finansiär.
Budgetutrymmet för särskilda projekt finansierade av
tillväxtmedel uppgår till 17,5 mnkr, varav 8 mnkr utgör
förbundsmedel. Västra Götalandsregionens kultursekretariat har härtill meddelat att en finansiering på 0,5 mnkr
för 2012 kan påräknas för kansliets fortsatta bemanning
inom kulturområdet.
Under parollen Innovation Sjuhärad kommer kommunalförbundet under 2012 fokusera på att ett antal projekt som
valts ut i dialog med näringsliv, akademi, forskningsinstut,
organisationer och kommuner. Om arbetet faller väl ut
kan metoden utvecklas till ett mer offensivt arbete gällande att aktivt söka upp och stödja idéer och koncept som
är till gagn för regionen.
Under året kommer även ett inledande arbete att starta
gällande efterföljaren av Sjuhärads Kommunalförbunds
Tillväxtprogram 2013.

Tillväxtmedel
Sjuhärad har idag både forskning och näringsliv med
spetskompetens i världsklass. Fokus kommer fortsättningsvis att läggas på att initiera nya profilområden och
samtidigt stärka etablerade genom samverkan. Gränsöverskridande möten kommer att arrangeras där samhälle,
näringsliv, forskning och akademi träffas för att diskutera
framtida möjligheter.
Tillväxtarbetet genomförs i samarbete med Västra
Götalandsregionen, kommunerna i Sjuhärad, akademi,
företag och organisationer. Fördelning, prioritering och
samordning av tillgängliga resurser är nyckelfaktorer för
det operativa arbetet och administreras av Sjuhärads kommunalförbund.
I handläggningen av projektansökningar har Sjuhärads
kommunalförbund stöd av det delregionala partnerskapet.
Beslut om stöd tas av kommunalförbundets direktion.
Strategiska projekt upphandlas av eller genomförs i kommunalförbundets regi. Långsiktiga satsningar lämnas ut
på uppdrag för att säkra spridning av insatser samt ge en
stabil utveckling som omfattar hela Sjuhärad. I alla projekt
ställs krav på att överföra kunskaper och lärdomar till
andra projekt
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Inriktning i det löpande arbetet handlar om att våga sticka
ut! Tanker är att visa på att i ett samhälle där allas förmåga
och kreativitet tas till vara, attraherar detta nya invånare
och utgör basen för en stark utveckling av regionen och
dess företag.
Vidare återfinns i arbetet tankar kring Den sociala dimensionen. ”Det ska vara lätt att leva”. Samhällets institutioner
är till för sina medborgare och ska bidra till människans
trygghet och utveckling.
Inom Beredningsgruppen för Hållbar regional utveckling
har tre övergripande prioriteringar tagits i arbetet.
• Förenkla resandet och transporter. Kortare restider,
bättre tillgänglighet och trygga kommunikationer leder
till en större arbetsmarknad för fler människor. Underlätta resandet.
• Tillväxtmotorer. Det är i arbetet, i skolan och på din
fritid du ser möjligheterna. Det är i samtalet du utvecklar dessa och tillsammans med rätt aktörer skapar
värden. Förenkla utveckling genom samverkan.
• Förstärkning. En aktiv och gemensam omvärldsbevakning med betoning på att hitta samarbeten och finansiella grunder på regional, nationell samt transnationell
nivå ska göras för att förstärka projekt och processer
inom Sjuhärad. Förstärka och utveckla profilområden.
Sjuhärads tillväxtprogram 2008-2013 utgör grunden för
tillväxtarbetet. Förbundsmedel avsätts som medfinansiering till regionala tillväxtmedel samt strukturfondsmedel
och kan på så vis växlas upp i olika projektinsatser. Sjuhärads Kommunalförbunds arbete utgår från Vision Västra
Götaland: Det Goda Livet samt Sjuhärads Kommunalförbunds Tillväxtprogram 2013.
Som ett stöd, i arbetet med tillväxtmedel, tar kommunalförbundet hjälp av det delregionala partnerskapet som
består av representanter för kommunalförbundets direktion, Högskolan i Borås, Sjuhärads näringsliv samt den
sociala ekonomin. Andra grupperingar kan undantagsvis
bildas för kortare uppdrag.
Det målmedvetna och långsiktiga utvecklingsarbetet av
Sjuhärads förutsättningar, som t ex infrastruktur, utbildningsnivå och entreprenörsanda fortsätter.

Kulturmedel
En miljon av kulturmedel har fördelats 2011. Ingen offentlig utlysning har skett, i stället har Kulturchefsnätverket uppmanats att inkomma med förslag. Direktionen för
Sjuhärads kommunalförbund har gett kulturchefsnätverket i uppdrag att samverka för att utveckla biblioteken till
arenor för kultur. Övriga ansökningar har inkommit via
kulturchefsnätverket och bedömts efter de riktlinjer som
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beredningsgruppen angett. Följande projekt har erhållit
anslag:
Biblioteket som kulturarena är den största bidragsmottagaren under året och är ett samverkansprojekt med bibliotek
över hela Sjuhärad.
Biblioteken har i det moderna samhället fått en alltmer
utpräglad roll som mötesplats och social träffpunkt. Det
är en av få platser i samhället som är gratis och öppet
för alla. Man kan vara för sig själv men ändå delta, få
kunskap, upplevelser och avkoppling. Biblioteken är inte
längre en plats dit invånarna går för att enbart låna böcker
och läsa tidningar. Det är idag en verksamhet som förväntas vara informations- och kulturförmedlare i en bred
mening. Från att ha varit en institution för utlåning av
media förväntas biblioteken idag vara en upplevelsebaserad mötesplats för lärande och lokal utveckling. I projektet Biblioteket som kulturarena vill vi nu tillsammans
utveckla våra folkbibliotek till kulturarenor. Resurserna
till programverksamhet (författarbesök, barnprogram, visningar, utställningar, kurser m m) minskar men om kommunerna samarbetar kring program kan vi växla upp de
medel vi har för att utveckla en utåtriktad och uppsökande
verksamhet tillsammans med besökarna för att stimulera
det livslånga lärandet.
Tranemodellen är ett projekt som finansierats under tre år
och som utgår från Arkfomodellen som är metoder och
verktyg för att skapa mänskliga och tekniska nätverk som
länkar samman lärande, kultur, näringsliv och civilsamhället i väl synliga och användarvänliga strukturer. Genom lokalt engagemang från civilsamhället skapas förutsättningar för att utveckla och vitalisera utvecklingskrafter
för att möjliggöra tillväxt i kommunens olika delar. Årets
anslag gäller det tredje och sista året av projektperioden.
Kalvfestivalen är en festival för ny musik som arbetar med
gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Den har startat ett
samarbete med GAS-festivalen i Gbg och Kultur i Väst
som bl a innebär att projekten från festivalen kommer att
distribueras i regionen. Samarbetet skall leda till ett utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst i Västsverige
som inbegriper ett centrum för publikutveckling. För att
kunna delta i detta måste den höga kvalitetsnivå och internationella profil upprätthållas som Kalvfestivalen står för.
I projektet Arrangörsutbildning för unga kommer grund
idén från ungdomar engagerade i Leader Sjuhärads ung
domsprojekt Sixten. Det finns en stor lust att engagera sig
och vara med och påverka där man bor, men självförtroende eller kunskap i hur man gör saknas. Projektet skall ge
unga i Sjuhärad ökad kunskap i arrangerande genom en
gedigen utbildning. De skall också få praktisk erfarenhet,
självförtroende och uppmärksamhet genom chansen att
arrangera en turné med utomhusbiovisningar. Detta skall
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resultera i lokala grupper i kommunerna som tar egna
initiativ och kan fungera som en resurs vid olika arrangemang.
Sjuhäradsprojektet Entré - ”Biblioteket som kulturarena”
vill växla upp sitt samarbete våren 2012 genom att genomföra dansföreställningar på biblioteken i samarbete med
Regionteater Väst i Borås.
Satsningen, Dans på biblioteket, blir ett kunskapslyft
för personalen och ett annorlunda program för besökarna. Biblioteket ska utvecklas sceniskt till en modern
mötesplats och nu vill vi prova dansen som konstform i
biblioteksrummet. Dans på bibliotek blir ett första steg i
arbetet att stärka folkbibliotekens roll i lokalsamhället och
utveckla samarbetet i Sjuhärad.
Västra Götalands kulturstrategi En mötesplats i världen har
skickats på remiss till kommunalförbunden. Samtidigt har
arbetet på en ny regional kulturplan påbörjats. I Sjuhärads
kommunalförbund har kommunchefsnätverket diskuterat
att skapa en delregional kulturplan i samband med detta
arbete. En kulturplan skulle skapa bättre möjligheter
att använda kulturmedlen effektivt genom att tydligare
beskriva den helhet i vilken de olika projekten ingår och
stimulera samverkan mellan dessa aktiviteter. Ett uppdrag
kommer att diskuteras i Beredningsgruppen för hållbar
utveckling och ges till kulturchefsnätverket.

Verksamhet
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Förbundets arbete ska ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv. All verksamhetsutveckling ska dessutom
genomsyras av hållbar utveckling.
Kultur är en källa till stimulans, inspiration och kraft för
alla medborgare. Den är en tillgång för tillväxt och utveckling såväl i Sjuhärad, Västra Götaland som nationellt
och internationellt. Västra Götaland ska förbli en ledande
kulturregion och ambitionen är att öka de internationella
kopplingarna kring detta.

medlemskommunerna samverkar kring de satsningar som
förväntas ge ökad tillväxt genom att i samverkan prioritera vissa skolformer eller utbildningsområden, satsa på
regionalt samordnad vuxenutbildning och i avtalsförklaringar dokumentera sin avsikt att stötta varandra, kommer
Sjuhärads kommuninvånare att erbjudas möjligheter till
”det goda livet” genom ökad anställningsbarhet.
Sjuhärads kommuner har en utvecklad samverkan inom
många frågor på området Miljö och energi. Det traditionella tillsyns- och myndighetsarbetet sker tillsammans i
det regiongemensamma samverkanspaketet Miljösamverkan Väst. Miljöstrategiska frågor kopplade till utveckling
och tillväxt sker via Hållbar Utveckling Väst och satsningar med fokus på hållbar tillväxt samordnas via kommunalförbundet. För Infrastruktur och transport agerar kommunalförbundet som plattform för medlemskommunerna,
bl a i arbetet med regionala och nationella infrastrukturplaner, samt med utvecklingsfrågor som rör kommunernas
kommunikationer med varandra och omvärlden.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Under 2012 kommer kommunalförbundet, med ekonomiskt stöd från VGR, att upprätta en funktion som kommer att jobba för att utveckla samarbetet kring tillväxtfrågor i Sjuhärad mellan den offentliga sektorn, näringslivet
samt akademi och forskning.
Arbetet kommer att bedrivas utifrån Sjuhärads tillväxtprogram och i första hand inom de gemensamma tre styrkeområdena handel & logistik, textil, design & mode samt
energi & miljö. Insatser kommer även att ske inom andra
områden som bedöms ha särskild tillväxtpotential.
Målet är att under 2012-2013 identifiera, definiera och
initiera minst tio samarbeten med tydlig forskningsbas, av
vilka minst fem skall utvecklas till projekt som kan erhålla
egen regional och/eller nationell/EU-finansiering för sin
fortsatta utveckling.
Under 2012 kommer även planläggningen att ske för arbetet med nästa Tillväxtprogram.

Social välfärd och hälsa omfattar äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri,
hälso- och sjukvård, folkhälsa och integration med syfte
att utveckla kommungemensamma strategier och har som
vision att skapa ett mänskligare samhälle. Sjuhärad ska
vara ett område med bra förutsättningar att bo, arbeta och
leva ett gott liv.

Simonsland som är under uppförande i Borås är en angelägenhet för hela Sjuhärad. Här kommer Högskolan i
Borås, Textilmuseet och ett antal olika företagsstödjande
organisationer att verka. Mycket av fokus kommer att
ligga kring det textila området och Sjuhärads Kommunalförbund kommer att arbeta aktivt för att det ska utvecklas
till en positiv satsning.

För att göra verklighet av att utbildningsnivån höjs hos
Sjuhärads kommuninvånare krävs samverkan av alla
aktörer som påverkar utbildning/kompetens. I den mån

Internationalisering inriktas på arbetet, som gynnar
tillväxt och regional utveckling i Sjuhärad samt kommunal verksamhetsutveckling. De identifierade tillväxt- och
utvecklingsområdena områdena kopplas samman med
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EU2020, EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren.
Strategin har överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och
klimat och dess tre centrala drivkrafter: smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. För att omsätta de
övergripande målen har sju flaggskeppsinitiativ formulerats. Inom ramen för kommunalförbundets prioriteringar
nämns framförallt följande fyra:
• Innovationsunionen
• Unga på väg
• En digital agenda för Europa
• En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommunerna i
regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar
och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.
Inom området Utbildning/Kompetens ska kommunalförbundet även fortsättningsvis söka initiera och påtala
behov av utvecklingsinsatser som kan bedrivas över kommungränserna. Ett regionalt samarbete kan ske inom och
mellan alla skolformer inom utbildningssektorn, men även
med andra verksamhetsområden. Gemensamma projekt
för att kunna erbjuda alla former av utbildning och för att
öka kontakterna mellan ex utbildningsanordnarna och arbetslivet/arbetsgivarna, skulle kunna ge Sjuhärad det kontaktnät som kommer att krävas för ökad tillväxt. Gränsöverskridande samverkan inom Västra Götalandsregionen,
med andra närliggande regioner men även med andra
länder, ska ses som möjligheter till berikande för både den
offentliga verksamheten och den enskilde individen.
Inom området kultur kommer arbetet under 2012 fortsatt
handla om samverkan i olika former. Som exempel kan
nämnas att under 2011 initierades projektet Bibliotek
som kulturarena som ska ses som ett pilotprojekt för hur
kommuner kan samverka kring utvecklingsfrågor och
tvärkulturella arbetsformer. Visionen med projektet är att
utveckla biblioteken i Sjuhärad till moderna kulturarenor i
samverkan utifrån lokala förutsättningar.
Under 2012 kommer även arbetet med att praktiskt
genomföra den nya kulturstrategin att äga rum och som
handhar kulturpolitiken. Sjuhärads kommunalförbund
är en del av Sveriges största kulturregion. Strategin är ett
övergripande dokument inom regionen och som kommer
att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger
till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och
andra stöd som fördelas från VGR.
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Främja innovation och nytänkande.

• Hållbar regional utveckling
Ökad konkurrens, demografiska förändringar och en
snabb teknisk utveckling har gjort att kompetenskraven
har ökat inom i stort sett alla delar av arbetsmarknaden.
Genom att målmedvetet arbeta för ökad samverkan ska
kommunalförbundet bidra till att skapa goda möjligheter
för kommuninvånarna att motsvara kompetensbehoven
för anställning.
Sjuhärad bör även tillse att de utbildningsanordnare som
är stationerade i regionen (från förskola till högskola)
bereds möjligheter att erbjuda ett brett utbud av utbildning. Inom kort kommer flera yrkeskategorier att vara
”bristvara”, arbetskraft som behövs för ex vård insatser den
åldrande befolkningen och genom befolkningstillväxten.
Kulturarbetet fortsätter att fokuserar på tre områden
även under 2012; nätverksbyggande, stödstrukturer samt
kapacitetsutveckling.
• Nätverksbyggande: Nya samarbeten och allianser är en
röd tråd genom alla handlingsprogram som är tagna
inom kulturområdet. Därför blir aktörssamarbete det
viktigaste arbetsområdet för att stödja och initiera
försöksverksamheter. Huvudansvarig är kommunalförbundet.
• Den offentliga stödstrukturen omfattas av en mängd
olika resursposter för stöd till kulturaktörer, lokalt,
regionalt och nationellt. Dessa resursposter behöver
ses över så att de på bästa sätt förstärker varandra och
stödjer intentionerna i programmen. Huvudansvarig är
Västra Götalandsregionens Kultursekretariat.
• Kapacitetsutveckling handlar till stora delar om informationsspridning och etablering av ett kontaktnät
bland kulturaktörer i hela regionen för implementeringen av handlingsprogrammen. Huvudansvarig är Västra
Götalandsregionens Kultursekretariat men stöds av
arbetet Kultur Som Förändrar som startas av Sjuhärads
Kommunalförbund.
Kommunalförbundet samarbetar nära med Västra Göta
landsregionen som också tillför resurser för Sjuhärads
arbete på kulturområdet under en period på fyra år (20092012).
Miljö- och energiområdet är ett prioriterat område för
förbundet och medlemskommunerna. Under 2012 kommer regionala och delregionala Miljömedel att satsas på en
resursförstärkning för Inventering och organisationsuppbyggnad för ett starkare delregionalt grepp om området.
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Initialt fokuseras på följande huvudområden:
• SMART ENERGI – Regionens klimatstrategipaket
med 3 områdesinriktningar; Energieffektivt byggande,
Solenergi och Smart upphandling.
• Vindkraft – en aktuell fråga i kommunerna, både ur
energi- och samhällsplaneringsperspektiv
• Biogas – ett regionalt prioriterat område där Sjuhärads
tradition av småskalighet och entreprenörskap bidrar
med ett Sjuhäradsperspektiv.
Infrastruktur och transport

Kommunalförbundet fortsätter under 2012 att fokusera på
följande prioriterade huvudpunkter:
• Götalandsbanan i Sjuhärad – projektet kommer under
2012 att fokusera på att ta fram gemensam målbild
genom att bygga en bred, gemensam kunskapsbas och
arbeta med de framtida trafikeringsfrågorna. Studieresor, temadagar och utbyte med europeiska regioner
ingår i kunskapspaketet.
• Genomförande av regional plan, inklusive stråkpotter –
En stor del av arbetet med den gällande planen omfattar
såväl fördelningsprinciper som konkreta åtgärdsförslag
inom stråkpotterna.
• Finmaskigt vägnät – en viktig del av regionens kommunikationsmöjligheter utgörs av det s k finmaskiga vägnätet. Under 2012 skall detta inventeras och prioriteras
för att kunna utgöra underlag i diskussioner med region
och Trafikverk, samt inför planrevidering.
• Revidering av regional och nationell plan för transportsystem – Under 2012 kommer förberedelser att starta
för den kommande revideringen. I denna revidering
ligger, utöver vikten av ny järnväg, ett stort fokus på
utvecklingen av befintliga system som västra stambanan, Älvsborgs-/Viskadals- och Kust-kustbanorna på
järnvägssidan och E20, R40 m fl på vägsidan.
• Europakorridoren – Som ett led i arbetet med Sjuhärads
Götalandsbana fortsätter förbundet att vara medlem i
Europakorridoren. Under 2012 kommer gemensamma
aktiviteter att genomföras tillsammans med de med
lemskommuner som valt att själva ingå i Europakorridoren.
• Kollektivtrafik – i samband med den nya ägarstrukturen kommer direktionen för förbundet att utgöra delregionalt kollektivtrafikforum. Ambitionen är att under
2012 öka personlresurserna för samordning i form av
del av nyrekrytering eller tjänsteköp via medlemskommunerna.
Social Välfärd och hälsa

• Utifrån en överenskommelse mellan regeringen och
SKL driver kommunalförbundet ett projekt för stärkta
strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Arbetet handlar om att bygga upp en plattform för en
evidensbaserad praktik, där brukaren, praktiken och
forskningen står för kunskapen. Projektet har startat
med äldreomsorgen bl a genom stöd till kommunerna
och regionen i arbetet med att införa de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret, vilka
kommer att ligga till grund för de nya resultatbaserade
statsbidragen till huvudmännen. En ny satsning har inletts som handlar om att förbättra den sociala barn- och
ungdomsvården. 2012 kommer också en ny satsning
omfattande funktionshinderverksamheten.
Inom ramen för det länsgemensamma arbetet ”verksamhetsutveckling med stöd av IT” genomföra ett projekt
på uppdrag av SKL via Västkom om mobilitet och
informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård.
Sjuhärads kommuner, med undantag av två, har efter
vårens remissperiod tillstyrkt ett etablerande av en
gemensam flyktingmottagning. Förbundet ska under
2012 stödja implementering och verkställighet.
Sjuhärad/Södra Älvsborg har av Folkhälsoinstitutet
utsetts till modellområde för utvecklat föräldrastöd.
Projektet sker i samverkan med de tio kommunerna,
sjukvården och ideella aktörer i området. Projektet
avslutas under våren 2012.
Förbundet driver ett nytt projekt genom Utväg Södra
Älvsborg, i vilket en modell för föräldrastöd utarbetas
särskilt riktat till våldsutsatta familjer.
Förslag till inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg
kommer att föreläggas de tio kommunerna, regionen,
polisen och åklagaren under 2012. Kommunalförbundet samordnar och biträder kommunerna i förhandlingar och genomförande.
Implementering av Socialstyrelsens nationella missbruksriktlinjer sker genom metodstöd och kompetensutveckling inom missbruks- och beroendevården i
Södra Älvsborg.
Kommunalförbundet är även under 2012 projektägare
till flera projekt som syftar till utvecklat och förbättrat
samarbete mellan socialtjästen, psykiatrin och primärvården när det gäller vården av psykiskt sjuka eller
funktionsnedsatta personer i Sjuhärad/Södra Älvsborg.
Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal resp överenskommelse om ansvarsfördelning avseende psykiskt
sjuka/funktionsnedsatta personer kommer under 2012
att föreläggas kommunerna och VGR för beslut. Kommunalförbundet kommer att biträda i implementeringsarbetet.
Företrädare för kommunalförbundet ingår i Västbus styrgrupp på länsnivå och i ledningsgruppen på
delregional nivå (är numera en del av Närvårdssamverkan). Västbus omfattar riklinjer för samarbetet mellan
kommun och region avseende barn med sammansatt
social och psykisk/psykiatrisk problematik. Ett förslag
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till revidering av riktlinjerna samt nya riktlinjer för skolutredningar och för hantering av familjehemsplacerade
barn föreläggs kommunerna och regionen under 2012.
• På initiativ av Sjuhärads kommunalförbund har ett politiskt samarbete påbörjats mellan länets fyra kommunalförbund i syfte att utarbeta en konkret modell för att
införliva den sociala dimensionen i regional utveckling.
Utbildning & kompetens

• Under verksamhetsåret kommer ungdomsskolan (förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola inkl
särskoleverksamhet) att vara väl insatta i den nya skollagen och de förändrade läro-/och kursplanerna. Detta
kommer att ge möjlighet till ökat fokus och arbete
med utvecklingsområden, både gällande skolans inre
processer (ex gällande entreprenöriellt lärande) och över
förvaltningsområden.
• Inom gymnasieskolan kommer kvaliteten av innehåll
och utformning av programmen att stärkas genom den
kvalitetssäkringsmodell som skapas enligt samverkansavtalet. Sannolikt kommer planerna på ett samordnat
programutbud att leda till ett Sjuhäradsutbud med brett
och kvalitativt gott innehåll.
• Kompetensplattformsarbetet i Sjuhärad, som delvis
kommer att finansieras av VGR, ska utgöra grunden för
det processarbete som pågår för att stärka banden mellan utbildningsanordnarna och arbetsgivare i Sjuhärad.
Ledningsgruppen för kompetensplattformen ska aktivt
initiera insatser och arrangera verksamhet som ökar
dessa möjligheter.
• Samtliga skolor som ansökt om certifiering för Teknikcollege Sjuhärad kommer att godkännas och ett
tätt samarbete inleds mellan involverade program och
skolor. Handledarutbildningar kommer att erbjudas
personal inom de berörda teknikföretagen och styrgrupperna kommer att utveckla sitt samarbete. Processledaren fortsätter att samordna insatser och driva på utvecklingen samt omvärldsbevakar och knyter kontakter med
andra regioner.
• Uppbyggnadsprocessen av Vård-/och Omsorgscollege
Sjuhärad ska leda till att en ansökan gällande certifiering påbörjas innan årsskiftet.
• Det regionala samverkansavtalet gällande yrkesgymnasiala vuxenutbildningar, kommer att processas för att
år 2013 till största delen finansieras med kommunala
anslag. I detta arbete kommer även annan vuxenutbildningsverksamhet i samlade former, att diskuteras.
• En kartläggning över behoven av eftergymnasial yrkesutbildning kommer att presenteras utifrån de regionala
arbetsmarknadsbehov som framträder. Detta kommer
att leda till att Sjuhärad formulerar fler YH-ansökningar utifrån ett processat behov.
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• Kommunalförbundet ska utveckla kontakterna med
Högskolan Borås i syfte att söka stötta denna utbildningsanordnare att få samma förutsättningar att verka
som andra lärosäten.
• Ett förlängt samverkansavtal med GR kommer att leda
till att fler Sjuhäradskommuner väljer att samverka
kring kompetensutvecklingsinsatser för den offentliganställda personalen.
• Då formerna för det Västra Götalandsregionala arbetet
med att utveckla en stödstruktur för validering är klara,
kommer Sjuhärad att söka organisera valideringsinsatserna och därmed öka möjligheterna att utveckla dessa
insatser att omfatta fler individer.

Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i
fem år med att stödja och utveckla medarbetare, chef och
organisation i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta
främjande och möta problem innan de blir mer omfattande.
Det är fokus på medarbetarnas individuella utveckling,
möjlighet till personalrörlighet internt eller externt samt
i frågor som rör kompetens och utveckling. Det unika
samarbetet bidrar till ökad hälsa och en god arbetsgivare
politik som skapar goodwill.
Medarbetarcentrum har fått nya möjligheter och nya
ekonomiska resurser via projektmedel från Svenska ESF
– rådet till projekt ”Funktionell Kompetens”.

Inriktningsmål

Strategisk inriktning
• Utveckling i arbetssätt, modeller och strategier sker
hela tiden. Vi ska vara moderna och uppdaterade i vårt
arbetssätt med mål att färdigproducera ett eget arbetsoch kursmaterial.
• Kommunicera projekt ”Funktionell Kompetens” som
i allra högsta grad stödjer Medarbetarcentrums strategiska inriktning. Projektet pågår till och med september
2013.
• Nya möjligheter till frivillig och lönsam personalrörlighet genom att marknadsföra och visa på förtjänster med
en kompetensförsörjningsdatabas.
• Att skapa kontinuitet för den nyligen startade jobbväxlingsdatabasen.
• Ta vara på erfarenheter som kommit fram i projekt
Arbetsplatsutveckling Sjuhärad som avslutades vid årsskiftet 2011/2012. Speciellt erfarenhet från Tranemo
Arbetsgivarring angående personalrörlighet och samverkan i nätverk.
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Mål och aktiviteter 2012

Verksamhet 2012

Medarbetarcentrum – kärnverksamhet resultatmål
• Träffar med kommunernas personalspecialister två
gånger/år för information och dialog kring utbud och
behov av Medarbetarcentrums tjänster.
• Minst 30 personer har registrerat sig databasen med
önskemål om jobbväxling.
• Minst 20 genomförda verksamhetspresentationer i medlemskommunerna.
• Medarbetarcentrum producerar ett internt utbildningsmaterial att använda vid kompetensutvecklingsinsatser
som livs- & karriärplanering och coachning.

Under 2012 stärker Navet sin roll som mötesplats inom
teknik, naturvetenskap, matematik och hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Navet är i dag
en mötesplats för olika grupper. Verksamheten startade
i skolan och är och skall även i framtiden vara med att
utveckla utbildningssystemet. När nu Navet blir en del i
det kreativa området Simonland ges goda förutsättningar
att engagera många fler utanför utbildningssystemet.

Medarbetarcentrum – ”Funktionell Kompetens”
resultatmål
• Marknadsföra – kommunicera projektet – Workshops i
alla medlemskommuner
• Medarbetarcentrum producerar ett ledarskapsutvecklingsprogram tillsammans med Johan Larsson, Mittuniversitetet Östersund.
• Utbilda minst 20 chefer i ledarskapsmodellen i ”Funktionell Kompetens”. Medvetenhet föder aktivitet och
utveckling.
• Intrimning och användning av AdCore, administrativt
IT-verktyg
• Introduktion av kvalitetssäkrat och användarvänligt
PEUP (personalekonomiskt beräkningsprogram).
• Genomföra Transnationellt utbyte med annat EU-land
• Medverka till att utvidga och sprida Tranemomodellen och skapa ytterligare legitimitet för systematisk
personalrörlighet mellan olika arbetsgivare. Utveckla
samverkan i nätverk och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Flera nya satsningar som stimulerar entreprenörskap, i
arbetssätt och organisation sker under året. En rad utbildningspaket tas fram utifrån den nya läroplanen i skolan
och den reviderade läroplanen i förskolan.

Resultatmål 2012

•
•
•
•

•

•
•

•

•

Navet
Vision

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

Verksamhetsidé

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

•
•
•
•
•
•

•

Minst 20 000 elever på teman.
Minst 15 000 besökare på helger och lov.
Minst 4 000 elever på teman i Matematikpalatset.
I den nya Geometriutställningen, invigning dec 2011
skall minst 1 000 elever komma på temabesök och 400
lärare på kompetensutveckling.
Minst 2 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik för att implementera de nya kursplanerna genomförs.
Minst 2 000 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik.
Projektet STEPS vidareutvecklas och ca 350 pedagoger
erhåller minst fem halvdagars utbildningar i teknik och
naturvetenskap.
Minst motsvarande 1 000 lärarutbildningsdagar för
personal i förskolan för att implementera den reviderade
Läroplanen genomförs.
Planläggning och start av byggnation av ny utställning
vatten, energi och mat.
En ny vandringsutställning i matematik skall produceras.
Vandringsutställningen i matematik, Bagdad på turné i
Finland.
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs.
Vetenskapsteater Materia och mening visas för ca 500
personer.
Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och
arbetsplatser, genomförs för minst 800 personer.
Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda,
kemidraken Bertas motsvarighet inom fysik, produceras
och erbjuds förskolor samt åk f-2.
Minst fyra nya teman produceras, kopplade till de nya
utställningarna.
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• Mediapoolen och Navet utvecklar och testar ett conceptual classroom där lärare och elever kan höja sin
IT-kompetens och prova på att använda digitala undervisningsresurser.
• EU-projektet BLOOM under förutsättning att medel
erhålles inleds. Det är 16 länder som ingår i projektet
som handlar om att genomföra kompetensutveckling
för lärarutbildare, lärare och lärarstudenter i teknik och
naturvetenskap. Navet är Sveriges deltagare i genomförandet.
• Navet kommer att delta i minst sju nationella och internationella forum.

Sjuhärads Kommunalförbund
Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)

Summa (+)

1 Intäkter

17 628 931

Summa 1

17 628 931

3210 Avgift från förbundsmedlemmar

15 839 931

Konto

3260 Ers utförda arb o tjänster

110 000

Navet + Milton (VPA)

3593 Fakturerade hyror internt

360 000

Interna

3594 Fakturerade datakostn internt

180 000

Interna

3595 Fakturerade adm kostn internt

359 000

Interna

3987 Bidrag AF

100 000

3992 Övr.soc o andra avg enl lag/av

280 000

8310 Ränteintäkter

400 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

17 628 931

Rörelsens kostnader (Prognos 2012)

Summa (-)

Interna

2 Lokalkostnader

525 296

5010

3 Resekostnader

272 000

5800, 5820, 5830, 5890

4 Tjänsteköp

190 000

6530,659

5 Personalkostnader

5 720 312

7020, 7510

6 Summa övriga kostnader

1 861 323

Övriga konton

Summa kostnader (2-6)

8 568 931

5011 Lokalhyra

525 296

5020 Elektricitet

48 700

5060 Övrig fastighetsservice

1 000

5061 Städkostnader

77 000

5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg

72 500

5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5415 Kontorsmaskiner
5420 Programvara
5430 Personaldatorer m m
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15 000
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50 000
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Sjuhärads Kommunalförbund
Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5830 Hotellkostnader
5890 Övr resekostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker
5940 Utställningar och mässor

Summa (+)
16 000
5 000
230 000
40 000
2 000
15 000
100 000
2 000

6070 Värdskap och representation

20 000

6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.

15 000

6072 Omkostnader för konferenser
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning

2 000
50 000
150 000
40 000
2 000

6210 Telekommunikation

50 000

6230 Datakommunikation

140 000

6250 Porto

10 000

6530 Redovisningstjänster

130 000

6560 Avgift Västkom

402 123

6570 Bankkostnader

1 000

6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)

60 000

6970 Böcker och tidningar

10 000

6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del

5 000
4 319 829
5 000

7322 Traktamenten obeskattad del

10 000

7331 Bilersättning beskattad del

15 000

7332 Bilersättning obesk del

45 000

7390 Egna utlägg

10 000

7510 Arbetsgivaravgifter
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal

1 400 483
80 000
100 000

7621 Frisk- & företagshälsovård

70 000

7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

20 000

Summa (konton)

Konto

8 568 931

7460 Pensionskostnader

500 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

500 000
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Sjuhärads Kommunalförbund
Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)

Summa (+)

7571 Personalförsäkringar fora

30 000

7572 Personalförsäkringar kfa

10 000

7575 Personalförsäkringar övriga

20 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

Summa

9 060 000

Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2009)

(+)

1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)

2 045 000

3260 Ers utförda arb o tjänster (1)

148 000

xxxx ESF-projekt

568 000

Summa Inkomster/intäkter (1)

Konto

2 761 000

Rörelsens kostnader (Prognos 2012)
Lokalkostnader

80 000

5010

Resekostnader

46 000

5800, 5820, 5830, 5890

Tjänsteköp

80 000

6520, 6530, 6590

Personalkostnader

2 287 000

Summa övriga kostnader

192 000

Summa kostnader (2-6)

2 685 000

5011 Lokalhyra (2)

80 000

5250 Hyra av datorer (6)

0

5415 Kontorsmaskiner (6)

0

5420 Programvara (6)

0

5430 Personaldatorer m m (6)
5440 Telefoner (6)

10
5

5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)

30

5830 Hotellkostnader (3)

16

5890 Övr resekostnader (3)

0

5930 Reklam/trycksaker (6)

15

6075 Förtäring (6)

5

6110 Kontorsmaterial (6)

2

6210 Telekommunikation (6)

20

6230 Datakommunikation (6)

45

6520 Kontorsarbeten (4)

60

6590 Tjänsteköp (inkl konsulter) (4)

55

6970 Böcker och tidningar (6)
7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)
7311 Förmånsvärde (5)
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1
1 650
0

70XX, 72XX, 73XX, 7510
Övriga konton

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Augusti 2012

Sjuhärads Kommunalförbund
Rörelsens Intäkter/Inkomster (Prognos 2012)

Summa (+)

7312 Förmånsvärde minuspost (5)

0

7321 Resetillägg beskattad del (5)

1

7322 Traktamenten obeskattad del (5)

5

7331 Bilersättning beskattad del (5)

13

7332 Bilersättning obesk del (5)

25

7390 Egna utlägg (5)
7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård (6)
Summa (konton)

Konto

3
610
70
4
2 725 000

Tillkommer följande poster, Personalförsäkring fora 7 000 + personalförs. Kfa 17 000
övriga soc andra avg 12 000 = 36 000 kr
Utbildningskostn egna proj
6077 Konferenskostnader egna proj
XXXX Bilersättning beskattad del egna proj
XXXX Bilersättning obeskattad del egna proj
XXXX Resor egna projekt
XXXX Lokaler
Summa

2 761 000
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Nr 79
Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad
2012-06-04

2010/KS0169

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Dagens samhällsutveckling innebär exempelvis snabb
teknikutveckling, specialisering och globalisering. Trender
som tillsammans kan leda till att hittills okända risker
uppträder i vårt samhälle. Samtidigt kan det också innebära att nya möjligheter till ökad trygghet och säkerhet
öppnar sig. Den ökande komplexiteten gör det svårt att få
en bild av hot, risker och sårbarheter som finns.
Under varje mandatperiod ska kommunen göra en riskoch sårbarhetsanalys. En inventering och analys av risker
och sårbarheter är nödvändig för att utveckla förmågan att
hantera olyckor och kriser.
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys är en process som
syftar till att:
• Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare
och verksamhetsansvariga.
• Ge underlag för planering och åtgärder som minskar
risker och sårbarhet.
• Stödja den fysiska planeringen.
• Ge underlag för information och kommunikation till
kommuninvånare och anställda.
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och
ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser.
Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar på
lokal nivå, vilket innebär den ska verka för att olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning
i planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga och
hantera extraordinära händelser. Kommunen bör därför ha
en bild av risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område, vilket med tiden kommer innebära att olika
samhällsviktiga aktörer utanför den egna organisationen
behöver bli delaktiga i arbetet med analysen.
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Tredje generationens riskoch sårbarhetsanalys
En reviderad analys har tagits fram för Borås Stad. Nytt
för denna gång är att kommuners och landstings arbeten
med risk- och sårbarhetsanalyser omfattas av föreskrifter
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifterna reglerar årlig rapporteringen och kan ses som en
utvecklingsprocess.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads
nämnder, bolag och förbund ges i uppdrag att använda
den som planeringsunderlag.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalysen och rapporterar resultatet till berörd
myndighet.
Samtliga bolag och nämnder ges i uppdrag att ta fram
egna verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser
som underlag inför nästa generations kommunövergripande analys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av
risk- och sårbarhetsanalysen ta fram ett nytt dokument
för kommunens samlade förebyggande och förberedande
säkerhetsarbete.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Separat bilaga:
Risk- och sårbarhetsanalys
De sekretessbelagda handlingarna finns tillgängliga för
Kommunfullmäktiges ledamöter hos Anna Granlund,
Räddningstjänsten, Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås.
Tel: 033-17 29 15
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Från Stadskansliet

Remissammanställning
2012-05-05

Synpunkter på befintlig
risk- och sårbarhetsanalys
Bakgrund

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys skall ses över
varje mandatperiod. Lagrum för arbetet regleras i lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (3 kap. §§ 3 och 8),
samt lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (2 kap. § 1).

Remiss

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör framför allt ett
viktigt planeringsunderlag. För att ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys ombads kommunens
förvaltningar, bolag och andra intressenter att kontrollera analysen från 2008 i syfte att uppdatera denna.
Specifika frågor ställdes om
• analysens aktualitet.
• något saknades.
• förvaltningen hade tillgång till någon statistik eller
motsvarande underlag som borde tas med, samt
• analysens presentation, d v s hur lätt den var att
använda.
Remisstid

Remisstiden var 2010-03-24‑2010-05-05.

Mottagare av remiss

Remissen skickades till följande förvaltningar, bolag
och organisationer:
Kommundelskontoren Brämhult, Centrum, Dalsjöfors,
Fristad, Göta, Norrby, Sandhult, Sjöbo, Trandared
och Viskafors, Administrativa kontoret, Kommunledningskontoret, Fritids- och folkhälsokontoret, Gatukontoret, Kulturkontoret, Lokalförsörjningskontoret,
Servicekontoret, Socialkontoret, Utbildningskontoret,
Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Borås Djurpark
AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB,

Borås kommuns Parkerings AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder, Industribyggnader i Borås AB, Borås
Lokaltrafik AB, AB Toarpshus, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Polisen i Borås, samt Västra Götalandsregionen (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
samt Södra Älvsborgs Sjukhus).

Remissvaren

Samtliga remissvar som inkommit till dags dato har tagits
med i remissammanställningen. Skälet för detta är att
det ansetts viktigt att vara lyhörd för synpunkter, skapa
delaktighet i arbetet för att öka användningen av risk- och
sårbarhetsanalysen. Glädjande inkom totalt 27 remissvar
som redovisas i sammanfattning här nedan.

Nya föreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inte
tidigare utnyttjat sin föreskriftsrätt inom området för
kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
enligt lagen om extraordinära händelser, fram till den
1 januari 2011. Då trädde nya föreskrifter ikraft i syfte
att möjliggöra nationella sammanställningar av risk- och
sårbarhetsbedömningar. Samtidigt framhävdes egennyttan
med föreskrifterna där kommunen har möjlighet att lägga
in sådana delar i analysen som anses vara till nytta för det
egna arbetet, utöver vad som regleras i föreskrifterna.
Då föreskrifterna reglerar strukturen för rapportering av
analyserna har en ny risk- och sårbarhetsanalys arbetats
fram för Borås Stads del och skiljer sig från tidigare generationers utformning.

Redovisning av förvaltningarna,
bolagen och externa aktörers beslut
Vid kryss i rutan ”tillstyrker” har remissparten angett att
upprättad analys från 2008 tillstyrks alternativt att inga
invändningar har framförts. Med ”kommentarer” avses att
remissparten lämnat kommentarer, förslag på tillägg, ändringar etc avseende 2008 års analys, alt inte tagit ställning.
Nr. Remisspart

Tillstyrker

Kommentar

1

X

X

Västra Götalandsregionen, PKMC

2

Borås Elnät AB

3

Kommundelskontoret Göta

X

4

Miljönämnden

5

Kommundelsnämnden Dalsjöfors

X

6

AB Toarpshus

X

X
X
X
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Nr. Remisspart

Tillstyrker

Kommentar

hur dessa bedöms. Ett ömsesidigt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser är utvecklande och stärker vår beredskap
för kriser och katastrofer.

7

Länsstyrelsen Västra Götalands län,
ESS

8

Utbildningskontoret

X

9

Borås Djurpark AB

X

2. Borås Elnät AB

10

Kommundelskontoret Trandared

X

11

Kommundelskontoret Sjöbo

X

Översänder synpunkter efter vår granskning av Risk- o
Sårbarhetsanalysen för Borås Stad.

12

Lokalförsörjningskontoret

X

13

Kommundelskontoret Centrum

X

14

Kommundelskontoret Viskafors

X

15

Socialkontoret

X

X

X
X
X

3. Kommundelskontoret Göta

X

Analysen är framtagen mot bakgrund av Lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

X

Analysen ger beslutsfattare och verksamhetschefer en ökad
riskmedvetenhet och kännedom om vilka risker och sårbarheter som finns i kommunen och kommundelen, samt
att kunna förebygga olyckor och att det finns en fastställd
handlingsplan om något händer.

16

Stadsbyggnadskontoret

17

Kommundelskontoret Brämhult

X

18

Kommundelskontoret Fristad

X

19

Kommundelskontoret Norrby

X

20

Kommundelskontoret Sandhult

X

21

Kulturnämnden

22

Borås Energi och Miljö AB

X

X

23

Västra Götalandsregionen, SÄS

X

X

24

Fritids- och folkhälsonämnden

25

Gatunämnden

26

AB Bostäder

27

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

X
X
X
X

Förvaltningar, bolag och externa
aktörers yttranden i sammanfattning
Nedan sammanfattas inkomna remissvar:

1. V
 ästra Götalandsregionen, Prehospitalt och
Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC)

Risk- och sårbarhetsanalysen är fortfarande aktuell. Efter
att ha tagit del av materialet finner vi inte att något saknas
utifrån vårt sjukvårdsperspektiv. Kanske kan man förtydliga vårdens sårbarhet vid störningar i infrastrukturen,
brand-, väder-, el- eller vattenhändelser.
De risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs för sjukvården genomförs på både regional som lokalnivå. Dessa
är inte genomförda utifrån ett geografiskt kommunperspektiv. Detta innebär att sjukvårdens risk- och sårbarhetsanalyser ofta innehåller en riskinventering som sträcker
sig över flera kommuner. Det kan då ibland inte vara helt
lätt att föra ihop dessa analyser och det kan kräva ett eget
arbete i samverkan.
Risk- och sårbarhetsanalysen är lätt att använda. För vårt
arbete med kris och katastrof i regionen är det mycket
värdefullt att få ta del av kommunens syn på risker och
B 416

(Kommentar: synpunkterna omfattar grovanalysen och har
förts in i sin helhet)

Göta kommundel har inget att invända mot framtaget
underlag till Risk- och säkerhetsanalys för Borås Stad.

4. Miljönämnden

Risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad ska uppdateras och nämnder, bolag samt andra intressenter ges möjlighet att granska den befintliga och lämna synpunkter.
I bilaga 1 till risk- och sårbarhetsanalysen finns en översikt
över scenarier som har bedömts vara aktuella för Borås
Stad. En översyn av strukturen bedöms dock vara nödvändig för att ge en bra överblick över de riskscenarier som
redovisas.
Det kan vara aktuellt att komplettera bilaga 1 med ytterligare riskscenarier. Sammanställningen över riskobjekt
i tabell 13 behöver uppdateras.
Genom en redovisning av vilka som berörs av respektive
scenario blir det möjligt att göra anpassade sammanställningar med fokus på de riskscenarier som bedöms mest
angelägna för respektive nämnd eller bolag att arbeta med.
Bilaga 4 bör kompletteras med uppgifter fån den detaljerade översvämningskarteringen som tagits fram under 2010
eftersom en högre detaljeringsnivå underlättar bedömningen av konsekvenserna av en översvämning.
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5. Kommundelsnämnden Dalsjöfors

10. Kommundelskontoret Trandared

Kommundelsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet.

Aktualitet?
Ja, Inget nämnvärt har ändrats varken till det sämre eller
bättre sätt ur perspektiv Trandared.

Nämnden anser att förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad är aktuellt och saknar inte något i
förslaget. Nämnden stöder förslaget i sin helhet.

6. AB Toarpshus

AB Toarpshus har beretts tillfälle att yttra sig över Riskoch sårbarhetsanalys för Borås Stad.
I tabell 12 redovisas konsekvenser över större bränder i
olika fastigheter/anläggningar. Vi noterar att allmännyttiga bostadsfastigheter inte är med i uppställningen. I övrigt
har AB Toarpshus inget att erinra mot förslaget.

7. Länsstyrelsen Västra Götalands län

Saknas något?
Nej, Inte som vi har upptäckt.
Underlag?
Nej, Vi samlar inte ”egen” statistik utan får den från
centralt håll.
Presentation?
Bra, Syftet med Risk och Sårbarhetsanalysen är mycket
gott: att öka medvetenheten hos beslutsfattare, ge underlag
för planering samt öka riskmedvetenheten hos den enskilde.
Detta tillsammans ger en möjlighet för samhället/stadsdelen
att minska olyckor och skador. Bra att det finns en sammanfattning på de första sidorna så att man får en överblick
av materialet och därefter kan man fördjupa sig i detaljerna.

Övergripande bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller en väl genomarbetad riskinventering och riskvärdering som tycks täcka in
de flesta risker och sårbarheter inom kommunen. Analysen presenteras på ett tilltalande sätt och det är tydligt
att det finns en förankring av risk- och sårbarhetsanalysprocessen i kommunen. Länsstyrelsen skulle önska att en
sammanfattad bedömning av kommunens förmåga att
hantera olyckor och kriser återfinns i inledningen.

11. Kommundelskontoret Sjöbo

Analysen har en sekretessbelagd sårbarhetsbilaga. Likaså
finns en tillhörande handlingsplan som mer i detalj speglar åtgärder och uppföljning av det förebyggande arbetet.
Länsstyrelsen anser att denna koppling mellan risk- och
sårbarhetsanalys och handlingsplan är föredömlig, dock är
det svårt att få en helhetsbild över kommunens risk- och
sårbarhetsanalysarbete genom att enbart läsa risk- och
sårbarhetsanalysen.

Saknas något?
Svar: Nej

8. Utbildningskontoret

Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter att lämna
på risk- och sårbarhetsanalysen Borås Stad.

9. Borås Djurpark AB

Angående begäran om synpunkter avseende risk- och sårbarhetsanalys Borås Stad. Diarienr. 2010/KSO169:
Borås Djurpark AB har ingen erinran eller behov av ändring för vår verksamhet.

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande
punkter:
Aktualitet?
Svar: Stämmer

Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att
tillföra.
Presentation?
Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden Sjöbo har en Lokal lednings- och
informationsplan för kommundels verksamhet vid en
särskild händelse, extraordinär händelse eller störning i
kommundelen eller i kommunen. Denna plan reviderades
senast av nämnden september 2009.
Kommundelens krisledningsgrupp har genomgått utbildning med Länsstyrelsen som arrangör.
När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har
alla arbetsplatser genomgått utbildning i SBA och en pärm
finns på varje arbetsplats. Rutiner finns för grundutbildning av nya medarbetare samt fortbildning regelbundet.
Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje
arbetsplats.
B 417
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12. Lokalförsörjningsförvaltningen

Mot bakgrund av vinterns vädersituation tycker vi att man
borde överväga att titta på Tabell 11: Svåra vädersituationer, ytterligare en gång. I övrigt har vi inget att tillägga.

13. Kommundelskontoret Centrum

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande
punkter:
Aktualitet?
Svar: Stämmer
Saknas något?
Svar: Nej
Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att
tillföra.
Presentation?
Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden i Centrum har sedan 2010‑01‑25
en Lokal lednings- och informationsplan för Centrum
kommundels verksamhet vid en särskild händelse, extraordinär händelse eller störning i kommundelen eller i
kommunen.
Tidigare krisledningsgrupp vid Kommundel Centrum/Sociala blocket har vid några tillfällen genomgått utbildning
med Länsstyrelsen som arrangör.
När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har
alla arbetsplatser genomgått utbildning i SBA och en pärm
finns på varje arbetsplats.

är lokaliserad inom Viskaforsskolans område. Objektet
bör finnas med i Tabell 7, spridning av giftiga kemikalier
(klorutsläpp) samt i tabell 13, riskobjekt.
I dagsläget görs bedömningen att förvaltningen inte har
någon ytterligare statistik eller underlag som behöver tas
med i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett omfattande dokument
men är i det stora hela användarvänligt. Bilaga 1, översikt
över skadehändelser, har dock en struktur som behöver ses
över för att bli tydligare. Kolumnen med konsekvensbeskrivningar blir i många skadehändelser väldigt omfattande vilket försämrar översikten i dokumentet.
För övrigt har kommundelsförvaltningen inga ytterligare
synpunkter när det gäller Risk- och sårbarhetsanalysen för
Borås Stad.

15. Socialkontoret

Socialkontoret har gått igenom materialet i rubricerat
ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande
punkter:
Aktualitet?
Svar: Stämmer
Saknas något?
Svar: Nej
Underlag?
Svar: Ingen ytterligare statistik att tillföra.
Presentation?
Svar: Inte någon kommentar till detta

Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje
arbetsplats.

Tidigare krisledningsgrupp vid Kommundel Centrum/Sociala blocket har vid några tillfällen genomgått utbildning
med Länsstyrelsen som arrangör.

14. Kommundelskontoret Viskafors

16. Stadsbyggnadskontoret

Borås Stads befintliga Risk- och sårbarhetsanalys är föremål för revidering och har översänts för granskning och
kontroll.

Förutsätter att översvärmningsanalysen som är utförd
2010 bifogas dokumentet.

Kommundelsförvaltningen i Viskafors har tagit del av
underlaget och lämnar ett samlat svar för verksamheterna
skola/barnomsorg, äldreomsorg, fritid, kultur samt administration.
Sammantaget synes Risk- och sårbarhetsanalysen vara
aktuell. Däremot saknas ett riskobjekt som tillhör Viskafors kommundel, nämligen Viskafors simhall. Simhallen
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Ny skredrisk inventering från räddningsverket bör ingå.
Vidare vore det önskvärt att få veta hur de GIS-kartor/
analyser kan betraktas och användas. Adress och format,
nödvändig programvara bör anges. Kanske gäller detta
flera dokument.
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17. Kommundelskontoret Brämhult

Kommundel Brämhult har erbjudits möjlighet att ge synpunkter över Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett underlag för att skapa
en säker och trygg miljö.
Brämhults kommundel ställer sig bakom analysen. Som
kommundelen ser det vore det bra om tjänstebilar inom
hemtjänsten var utrustade med fyrhjulsdrift.

18. Kommundelskontoret Fristad

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande
punkter:
Aktualitet?
Svar: Stämmer
Saknas något?
Svar: Nej
Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att
tillföra.
Presentation?
Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden i Fristad har en Lokal ledningsoch informationsplan för Fristad kommundels verksamhet vid en särskild händelse, extraordinär händelse eller
störning i kommundelen eller i kommunen. Denna plan
reviderades senast av nämnden juni 2009.
Kommundelens krisledningsgrupp har vid flera tillfällen
genomgått utbildning med Länsstyrelsen som arrangör.
Krisledningsgruppen har också övat/diskuterat olika scenarier vad som kan hända i Fristads kommundel i flera av
punkterna nedan.
1. Svåra störningar i elförsörjningen
2. Svåra störningar i vattenförsörjningen resp avloppsreningen
3. Svåra störningar i fjärrvärmeförsörjningen
4. Allvarliga störningar i viktiga IT-system
5. Vägtrafik
6. Järnvägstrafik
7. Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
8. Översvämningar, höga flöden
9. Skred och ras
10. Skogsbränder
11. Svåra vädersituationer

12.
13.
14.
15.

Större bränder
Riskobjekt
Våld, övergrepp
Arbetsplatsolyckor, inbrott

När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har
alla arbetsplatser genomgått utbildning i SBA och en pärm
finns på varje arbetsplats.
Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje
arbetsplats.
Krisledningsgruppen fick aktiveras hösten 2009 p g a
tragisk händelse i kommundelen.

19. Kommundelskontoret Norrby

För att kunna ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys har kommunens förvaltningar, bolag och andra
intressenter ombetts kontrollera befintlig risk- och sårbarhetsanalys (KF 2008) för att uppdatera denna.
Förvaltningarna har fått i uppdrag att studera:
Aktualitet?
(Är det något som inte stämmer längre?)
Saknas något?
Underlag?
(Har förvaltningen tillgång till statistik eller motsvarande
underlag som bör tas med?)
Presentation?
(Användbarhet, hur lätt den är att använda)
Kommundelskontoret Norrby har kontrollerat befintlig
risk- och sårbarhetsanalys utifrån ovanstående punkter
och har inget att komplettera.

20. Kommundelskontoret Sandhult

För att kunna ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys har kommunens förvaltningar, bolag och andra
intressenter ombetts kontrollera befintlig risk- och sårbarhetsanalys (KF 2008) för att uppdatera denna.
Förvaltningarna har fått i uppdrag att studera:
Aktualitet?
(Är det något som inte stämmer längre?)
Saknas något?
Underlag?
(Har förvaltningen tillgång till statistik eller motsvarande
underlag som bör tas med?)
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Presentation?
(Användbarhet, hur lätt den är att använda)
Kommundelskontoret Sandhult har kontrollerat befintlig
risk- och sårbarhetsanalys utifrån ovanstående punkter
och har inget att komplettera.

I tjänsteutlåtandet framhålls bl a att:
Sjukhuset ser gärna ett samarbete med Borås Stad med
arbetet av riskanalyser och krisplanering då detta arbete
även bedrivs på sjukhuset.

24. Fritids- och folkhälsonämnden
21. Kulturnämnden

Skadehändelser på någon av Kulturinstitutionerna kan få
stora konsekvenser för Borås Stads historia och identitet.
Institutionernas besökare och personal kan utsättas för
stora risker vid omfattande olyckor och extraordinära
händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen bör innehålla fler skadehändelser som är baserade på ett geografiskt område men även
utifrån uppföljningar från allvarliga olyckor och skador.
Skadehändelser såsom klimatförändringar, översvämningar m m bör komplettera risk- och sårbarhetsanalysen.

22. Borås Energi och Miljö AB

Nedan finner ni våra synpunkter på Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stads, antagen av KF 2008-11-26–27 (vi
referera till er remiss med ovanstående diarienummer, och
följer de frågeställningar som finns där):
Aktualitet:
vi hänvisar till de förslag till tillägg vi gav i samband med
Borås Stads riskhanteringsgrupps möte tidigare detta år.
Saknas något:
se föregående punkt.
Underlag:
bolaget har ingen mer statistik eller motsvarande underlag
utöver det som redovisats på ovan nämnda möte.
Presentation:
vi anser att risk- och sårbarhetsanalysen är tillräckligt
överskådlig och fungerar bra att använda i nuvarande
skick.
Vi kan om ovanstående kommentarer beaktas tillstyrka
utfärdandet av en ny utgåva av risk- och sårbarhetsanalysen.

23. Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs
Sjukhus (SÄS)

Södra Älvsborgs Sjukhus har tagit del av skrivelsen från
Borås Stad med begäran om synpunkter på risk- och sårbarhetsanalys. I bifogat tjänsteutlåtande finns sjukhusets
synpunkter sammanfattade.
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Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra
sig över Remiss angående Risk- och sårbarhetsanalys för
Borås Stad. Syftet med det här arbetet är att:
• Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare
och verksamhetsansvariga.
• Ge underlag för planering och åtgärder som minskar
riskerna och sårbarheten.
• Utveckla förmågan att hantera kriser.
• Stödja den fysiska planeringen.
• Ge underlag för information till kommuninvånare och
anställda.
Analysen ska användas för att skapa en säker, trygg och
robust kommun. Den ska vara ett underlag för exempelvis
arbetet med en Säker och Trygg kommun.
Fritids- och folkhälsonämnden har några tillägg till Riskoch sårbarhetsanalysen.
I juni 2010 invigs Borås Simarena bredvid Alidebergsbadet, vilket är en nybyggd publik simanläggning. Risker
med den nya anläggningen motsvarar de som finns för
Fritids- och folkhälsonämndens övriga badanläggningar.
I Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad finns inga
uppgifter om takras. I vintras rasade taket på Lundbyhallen samman. Oavsett om det var ett konstruktionsfel eller
för mycket snö på taket, så kan ett takras få omfattande
konsekvenser.
Scenariot med för mycket snö på taken till stadens anläggningar bör uppmärksammas i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Även drunkningsolyckor borde finnas med i översikten.
Det sker trots allt drunkningsolyckor och då kan utgången
bli konsekvenser för människoliv. Även om olyckor med
dödlig utgång har minskat bör drunkningsolyckor finnas
med i det här sammanhanget.
Under kapitel 12 som berör större bränder framgår riskerna vid en brand i kulturhuset och andra kulturinrättningar. Bortsett skador på kulturegendom blir konsekvenserna
de samma för våra stora publika anläggningar såsom Borås
Arena, Boråshallen, Borås ishall och Stadsparksbadet.
Punkt 14:5 utser bland annat Borås Arena och Ryavallen som platser där våld, skador och upplopp kan ske vid
större publika arrangemang. Fritids- och folkhälsonämn-
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den ser inte Ryavallen som någon direkt riskarena sett till
vilka arrangemang som anordnas vid anläggningen.

Tabellerna på sidan 18 och 22 skall ändras i enligt med
bilaga för stämma överens med gällande förhållanden.

Punkt 15:2 handlar om att ett tillbud/arbetsplatsolycka
på Stadsparksbadet kan medföra konsekvenser. Fritidsoch folkhälsonämnden bedömer att motsvarande risk
även finns på övriga badanläggningar som ligger under
nämndens ansvar. Om dessa arbetsplatser ska utses som
extra farliga ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv så att de
behöver en särskild punkt i det här dokumentet ses som
ytterst tveksamt.

Rent generellt kan dokumentet uppfattas som lite svårt att
ta till sig för den oinvigde men är givetvis ett bra redskap i
analysen. Kanske att strukturen kan göras på mer lättöverskådligt sätt för att få en bättre helhets bild.

Det är svårt att få en struktur som passar alla när det
gäller ett sådant här omfattande dokument. Risk- och
sårbarhetsanalysen är överskådlig för den som vill ha en
snabb överblick i största allmänhet. Användbarheten för
Fritids- och folkhälsonämnden är relativt låg. Det är inte
lätt att få ett grepp om vilka områden som direkt berör
oss, där vi blir indirekt berörda eller där det är andra parter som är berörda.

25. Gatunämnden

Gatunämnden har utifrån remissen av Risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad som antogs av Kommunfullmäktige 2008 följande synpunkter på bilaga 1, Översikt av
skadehändelser.
Punkt 1.5, omfattande långvarigt elavbrott, kompletteras
med att konsekvenserna också kan medföra skadegörelse/
vandalism och även inbrott på egendom.
Konsekvenserna vid ett omfattande snöväder, nr 5.1, bör
kompletteras med att även stora störningar i nyttotrafiken
fås.
Nr 5.3 behöver talen ändras till: 250 trafikolyckor med
personskador per år inom staden och under konsekvenser
skall det vara ca 300 personer som skadas svårt i snitt och
ca 4 personer som avlider.
Vid blixthalka blir konsekvensen också, förutom sakskada
och personskada även ett produktionsbortfall (5.4).
Med oljeutsläppet från panncentralen på SÄS i färskt
minne är det också viktigt att under punkt 7.1 ta upp
konsekvenser på reningsprocessen i avloppsreningsverket
av utläckande ”kemikalier” som snabbt kan transporteras i
ledningsnätet.
I punkt 9.2 står omnämnt att Gatukontoret skall i sitt
arkiv ha översiktlig stabiliseringskartering. Det är mer
frågan om geotekniska undersökningar som är gjorda för
specifika platser för ett särskilt ändamål. Gatukontoret bör
här strykas.

26. AB Bostäder

Vi har vid vår genomgång av analysen inte funnit något
som saknas. Enligt vår uppfattning är den aktuell. Vi har
inget ytterligare underlag som vi anser bör vara med. Vi
anser också att användbarhet är god och analysen är systematiskt genomförd.

27. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(SÄRF)

En allmän iakttagelse är att risk- och sårbarhetsanalysen
(RSA) är väl genomarbetad, relevant och tydlig.
1. En viss detaljrikedom kan på något ställe iakttas i
beskrivningar som har med kommunens egen verksamhet att göra.
2. I analysen är konsekvensbeskrivningarna viktiga
som underlag för prioriteringar och som signal kring
behov av åtgärder. Utformningen av dokumentet
innebär att dessa beskrivningar blir något svårlästa.
3. Planförändringar, expansion och nya etableringar i
Borås Stad de kommande åren innebär att vissa typer
av risker kan utvecklas eller uppträda i nya geografiska områden. Etablering av bostadsområden västerut
i Sjömarken-Sandaredsområdet, nya vägsträckningar
och fortsatt utbyggnad av verksamhetsområden är
därför viktiga att fånga upp och de bör återspeglas i
risk- och sårbarhetsanalysen. Det är givetvis också av
betydelse att analysen utformas och används i dessa
frågor.
4. Det kan rent allmänt vara värdefullt att de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som görs enligt 6 kap i
miljöbalken (1998:808) också beaktas parallellt med
risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad. Med det
menar SÄRF att risker, effekter och konsekvenser ur
miljöbalkens perspektiv är av betydelse för bedömning av den samlade riskbilden i staden. Hur detta
samordnas eller hanteras har SÄRF ingen synpunkt
på men sannolikt ger det ett mervärde att RSA och
MKB är transparanta.
5. Samhällsrisker av annan art, t ex livsstilsrisker, sociala
risker och andra mjuka frågor bör uppmärksammas.
Detta sker på olika håll i landet och detta är relevant
för Borås som en stor stad.
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Slutsatser och kommentarer
Nedan sammanfattas några slutsatser och kommentarer
mot bakgrund av inkomna remissvar.
• Stor del av remissparterna tillstyrker risk- och sårbarhetsanalysen från 2008 och lämnar i vissa fall förslag
till kompletteringar eller nämner textavsnitt som kan
omarbetas.
• I analysen redovisas en tabell med olika typhändelser.
Flera remissparter har uttryckt behov av att förenkla, komprimera och strukturera om informationen i bilagan för
att göra innehållet mer överskådligt. I den nya analysen
redovisas därför en övergripande bild av identifierade
risker och sårbarheter och som i huvudsak följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning
för risk- och sårbarhetsanalyser.
• Förteckningen över riskobjekt behöver ses över.
• Utifrån identifierade risker och sårbarheter behöver
förvaltnings- och bolagsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser göras. På så vis framträder en tydligare bild över
vilka verksamheter som kan drabbas vid vilka händelser,
i syfte att minska sårbarheten i sin verksamhet och ha
en god förmåga att hantera krissituationer. Inför nästa
generations risk- och sårbarhetsanalys behöver därför
verksamhetsspecifika analyser genomföras och arbetet
samordnas.
• Arbetet med att analysera risker och sårbarheter utifrån
specifika scenarier hämtade från riskinventeringen behöver
fortsätta.
• 2010 färdigställdes en fördjupad översvämningskartering
för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön. Underlaget
redovisas inte i själva risk- och sårbarhetsanalysen utan
utgör referensmaterial till analysen. Skälet för att inte
lägga in valda delar av underlaget i den nya analysen är
att inte riskera att resultaten från karteringen förenklas. Den översiktliga karteringen utgör underlag för
bl a fysisk planering och behöver läsas i sin helhet. En
direktlänk läggs därför in i risk- och sårbarhetsanalysen
till den fördjupade översvämningskarteringen.
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• GIS – geografiska informationssystem – kan användas
för t ex analyser och för att visa information. GIS som
verktyg bör användas mer i arbetet med olika risker och
sårbarheter och bör föregås av en diskussion kring hur
verktyget önskas användas, format, programvara etc.
• Samverkan och samarbete med externa aktörer i arbetet
med risk- och sårbarhetsanalysen behöver utvecklas och
utökas.
• Inträffade händelser bör beskrivas i större utsträckning för
att ge analysen legitimitet.
• Sociala risker, eller livsstilsrisker, bör uppmärksammas i
analysen. Som stöd i arbetet har Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen tagit fram en
vägledning för att kunna integrera sociala risker i riskoch sårbarhetsanalyser (2012)
– Västra Götalansmodellen.
• Förslag på åtgärder, mot bakgrund av risk- och sårbarhetsanalysen, behöver ställas samman. Detta föreslås hanteras
i ett integrerat program för kommunens säkerhetsarbete,
i enlighet med den nationella inriktningen att hantera
hot och risker ur ett helhetsperspektiv från olyckor eller
händelser av vardaglig karaktär till kriser.
I den nya risk- och sårbarhetsanalysen har synpunkterna
beaktas i så stor utsträckning det varit möjligt. Skälen för
detta är att det sedan 1 januari 2011 finns föreskrifter som
reglerar rapporteringen av kommuner och landstings riskoch sårbarhetsanalyser, vilket påverkat rubriksättningen
i den nya analysen. En bedömning är dock att värdet i
remissvaren inte påverkats nämnvärt av Borås Stads nya
organisationsform från den 1 januari 2011.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är en ständigt
pågående process. I och med de nya föreskrifterna ska
kommunens analys följas upp årligen. Detta möjliggör
att risker och sårbarheter kan och behöver brytas ned på
verksamhetsnivå för att ge en tydligare bild av påverkan på
förvaltnings- och bolagsnivå. Arbetet behöver ske samordnat och kommer att hanteras genom kommunens riskhanteringsgrupp som samordnas under Kommunstyrelsen.
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Nr 80
Sammanställning av det sociala innehållet i
vård- och omsorgsboenden i Borås Stad 2011
2012-06-18

2012/KS0213

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutat om en årlig uppföljning av
det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende. Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning för 2011.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från nationella undersökningar, bl a Kommunens kvalitet i korthet
och Öppna jämförelser. Enhetscheferna inom vård- och
omsorgsboenden är nyckelpersoner för att få in rätt uppgifter.
I bilagorna redovisas kommunens siffror fördelade per
enhet, en jämförelse över tid för åren 2009-2011 samt en
jämförelse av Borås Stads resultat med riket i sin helhet.
Det återstår för respektive stadsdelsnämnd att svara för
analys och eventuella åtgärder. Resultatet ger information
som kommunen behöver för att identifiera förbättringsområden.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna den upprättade redovisning av det sociala
innehållet på vård- och omsorgsboende.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef

Bilaga 1
Sociala innehållet jämförelse över tid 2009-2011
Bilaga 2
Kvalitet på särskilt boende redovisade per enhet 2011
Bilaga 3
Kvalitet på särskilt boende, Borås resultat i jämförelse med
riket

Resultatet av NKI-brukarundersökning ger ytterligare
information. Utifrån resultatet i brukarundersökningen
beslutade Kommunstyrelsen 2012-01-23 att område
mat och måltider samt möjligheter att komma ut är två
områden som särskilt ska följas upp. Återrapport sker till
Kommunstyrelsen 2012-06-30.
Under 2012 har Stadsdelsnämnden Öster ett uppdrag att
ta fram rutiner för att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och man arbetar också för
att höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att införa lokala
värdighetsgarantier inom vissa områden.
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Bilaga 1

Sammanställning av det sociala innehållet alla enheter i Borås Stad
2009-2011, jämförelse i %
Enkätfrågor 2011 Kvalitetsaspekter för SÄBO

2009

2010

2011

1. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka?
Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis att få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat/
uppsatt, taktil massage, vaxning av mustasch, m.m. Detta ska ske som ett aktivt erbjudande.

90

99

97

3. Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet?
Avser endast de fall där den äldre kan klara av att använda egen nyckel.

90

95

89

100

99

93

5. Kan den äldre själv välja när man vill och gå och lägga sig för nattvila?
Innefattar veckans alla dagar.

94

97

100

6. Kan den äldre själv välja tid för uppstigning på morgonen?
Innefattar veckans alla dagar.

96

99

92

7. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål?
Exempel på detta kan vara en pratstund, blomskötsel, korsord, m.m. Här avses det man gör utöver
personlig omvårdnad – avsatt extra tid.

67

91

73

100

100

100

9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under
vardagar?
Med organiserad aktivitet avses ex högläsning, musikstund, bakning, m m där den enskilde i förväg har
möjlighet att ta ställning till innehållet genom exempelvis ett schema. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.

41

47

63

10. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar?
Det ska vara ett aktivt erbjudande från personalen och inkludera all form av utevistelse, ex promenader
eller möjlighet att sitta på balkong.

78

94

96

11. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen?
Avser minst en aktivitet på lördag och en på söndag. Med organiserad aktivitet avses ex högläsning,
musikstund, bakning, m m där den enskilde i förväg har möjlighet att ta ställning till innehållet genom
exempelvis ett schema. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.

16

56

23

4. Serveras de boende kvälls/nattmål?
Avsikten med detta mått är att den äldre inte ska vara utan mat mer än 11 timmar. Serveringen ska ske på
ett aktivt och organiserat sätt och inte då och då när den enskilde så begär detta.

8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede?
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Bilaga 2

Kommunens kvalitet i korthet – kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg
Oktober 2011, Kvalitetsaspekter för SÄBO
Antal enheter 24
Enhet

Fråga 1
Antal
platser

ja

nej

Fråga 3
ja

nej

ja

nej

Fråga 5
ja

nej

Fråga 6
ja

nej

Fråga 7
ja

nej

Fråga 8
ja

nej

Fråga 9
ja

nej

Fråga 10
ja

nej

Fråga 11
ja

nej

Agamemnon

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Björkhaga

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Bodagatan 30

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Byttorpsklint

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

Dalhem

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Dalsjöv 25 B, F

40

0

Distansgatan

80

80

70

Fråga 4

40

33

40

40

40

40

40

40

40

40

80

80

80

80

80

80

80

80

Ekekullen

27

27

27

27

27

27

27

27

Fagersro

20

20

20

20

20

20

20

20

Hestra Midgård

30

30

30

30

30

30
72

27
20

86
37
40
80

27

27

20

20

30

30

30

30

30

72

72

72

72

72

24

24

24

24

24

Kapplandsgatan

72

72

72

72

72

Kypegläntan

24

24

24

24

24

24

20

20

20

20

20

20

20

20

16

16

16

16

16

16

16

16

21

21

21

21

40

40

40

40

Källhaga

20

20

Sanderöd,
Solsidan/Solb

16

16

Sanderöd,Svalan/
Solv.

21

21

21

21

21

21

Sjöboklint

40

40

40

40

40

40

16

Klintesv.

36

36

36

Skogslid

34

34

34

Skogslid

26

26

26

36
34
26

21
40

36

36

36

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

26

26

26

26

26

26

26

Svärdfästet

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Sörmarksgatan

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

17

17

17

17

17

17

17

17

120 120

120

120

120

120

120

120

20

20

20

20

20

20

20

933 893

40 865

68 871

62 933

0 861

Vesslan
Våglängdsgatan
Ängsjöparken
Summa

20

20

Frågor 2011

1. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka?
Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis
at få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat/
uppsatt, taktil massage, vaxning av mustasch, mm.
Detta skall ske som ett aktivt erbjudande.
2. Har alla äldre eget rum/lägenhet med eget hygienrum? I de fall makar valt att dela rum betraktas det
som ”eget rum”. Med hygienrum menas egen dusch
och toalett. Utgått 2011.
3. Har varje boende en egen nyckel till sitt rum/lägenhet? Avser endast de fall där den äldre kan klara av att
använda egen nyckel.

17

72 769 164 933

21
24
17

17

120 120

120

20

20

0 627 306 916

17 210 723

20

4. Serveras de boende kvälls/nattmål? Avsikten med
detta mått är att den äldre inte ska vara utan mat mer
än 11 timmar. Serveringen ska ske på ett aktivt och
organiserat sätt och inte då och då när den enskilde så
begär detta.
5. Kan den äldre själv välja när man vill gå och lägga
sig för nattvila? Innefattar veckans alla dagar.
6. Kan den äldre själv välja tid för uppstigning på morgonen? Innefattar veckans alla dagar.
7. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid
utifrån sina önskemål? Exempel på detta kan vara en
pratstund, blomsterskötsel, korsord, m m. Här avses
det man gör utöver personlig omvårdnad – avsatt
extra tid.

B 425

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Augusti 2012

8. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets
slutskede?
9. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter per dag under vardagar? Med organiserad aktivitet avses ex högläsning,
musikstund, bakning, m m där den enskilde i förväg
har möjlighet att ta ställning till innehållet genom
exempelvis ett schema. Det är inte nödvändigt att det
är kommunen/äldreboendet som genomför aktiviteterna.

10. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse
för den äldre som så önskar? Det ska vara ett aktivt
erbjudande från personalen och inkludera all form av
utevistelse, ex promenader eller möjlighet att sitta på
balkong.
11. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under
helgen? Avser minst en aktivitet på lördag och en på
söndag. Det är inte nödvändigt att det är kommunen/
äldreboendet som genomför aktiviteterna.

Bilaga 3
Kvalitet i särskilt boende- Jämförelse med riket
1. B
 oendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds personlig omvårdnad
varje vecka, andel (%)

2009

2010

2011

Alla kommuner

96

94

96

Borås

90

99

97

3. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre använder egen nyckel till sin
bostad, andel (%)

Alla kommuner

92

90

88

Borås

90

95

89

4. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål,
andel (%)

Alla kommuner

5. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,
andel (%)
6. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%)
7. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna
önskemål dagligen, andel (%)

89

87

89

100

99

93

Alla kommuner

95

95

96

Borås
Borås

94

97

100

Alla kommuner

95

95

96

Borås

96

99

92

Alla kommuner

54

61

62

Borås

67

91

73

8. B
 oendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds kvarboende i livets
slutskede, andel (%)

Alla kommuner

100

100

100

Borås

100

100

100

9. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och
gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Alla kommuner

32

37

40

Borås

41

47

63

10. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse,
andel (%)

Alla kommuner

74

75

76

Borås

78

94

96

11. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och
gemensam aktivitet per dagUnder helgen, andel (%)

Alla kommuner

22

29

25

Borås

16

56

23

Resultat, %

76-100

Resultat. %

51-75

Resultat. %

0-50
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Nr 81
Grafiska regler för Borås Stad
2012-06-18

2011/KS0774 008

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Vissa verksamheter i Borås Stad har enligt de grafiska reglerna möjligheter till profilering genom egna, verksamhetsunika grafiska regler. Det är verksamheter som på grund
av sin målgrupp eller sitt behov av marknadsföring anses
behöva en egen profil. Sådana verksamhetsunika regler
ska granskas av Stadskansliets informationsavdelning och
godkännas av Kommunstyrelsen.
Brygghuset har nu skapat grafiska riktlinjer för sin verksamhet. Brygghuset finns inte med bland de verksamheter
som Borås Stads grafiska regler anger ha möjlighet till
egen grafisk profil. Skälet till detta får dock sökas i att
Brygghuset inte fanns när reglerna skrevs. En analog til�lämpning av skrivningen i reglerna gör det skäligt att även
Brygghuset bör ha en egen grafisk profil.

Kommunstyrelsen har för egen del att godkänt de grafiska
riktlinjer och den logotyp som Brygghuset lagt fram.
Kommunstyrelsens godkännande gäller under förutsättning att fullmäktige gör föreslagen justering i de grafiska
reglerna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av
verksamheter med egen grafisk profil.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Marie Ingvarsson
enhetschef

Bilaga:
Utdrag ur Borås Stads Grafiska regler.

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att
komplettera de grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen profil genom att lägga till Brygghuset.
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Bilaga

Nuvarande lydelse

Verksamhetsunika logotyper

Vissa verksamheter i Borås Stad har ett större behov av marknadsföring och profilering. Dessa är Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda
Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås Stads
ungdomsråd, Yrkeshögskolan, gymnasieskolorna samt Servicekontoret.
Dessa verksamheter kan ha en egen verksamhetsunik logotyp. Denna logotyp ska då
klart avvika från Borås Stads logotyp och till exempel inte innehålla saxarna.
Av ovan nämnda verksamheter har samtliga utom Borås Stads ungdomsråd rätt att
även ha egna grafiska regler. Läs mer på sid 16 om verksamhets-unika grafiska regler.
Även ovanstående verksamheter måste i alla sammanhang ha med även Borås Stads
logotyp. De båda logotyperna ska då inte placeras tillsammans. Borås Stads logotyp
ska symbolisera den yttersta avsändaren och därför placeras sist eller underst. Den
verksamhetsunika logotypen kan vara först och störst.
Om en verksamhetsunik logotyp och kommunens logotyp finns med på samma sida i en
trycksak, på en affisch eller i en annons, ska kommunens logotyp stå i god proportion till
den verksamhetsunika logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara
cirka 30 procent av ytan på den verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får
dock aldrig vara mindre än vad som anges på sid 11 (25 mm bred för grundlogotypen).
På grund av att de verksamhetsunika logotyperna kan variera mycket i sin utformning
är det inte alltid självklart hur man ska räkna ut vad som är 30 procent av storleken och i
vissa fall görs det lättare genom att använda ögonmåttet än att mäta.

Exempel på hur stor Borås Stads logotyp ska vara i förhållande till verksamhetsunik logotyp.
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Föreslagen lydelse

Verksamhetsunika logotyper

Vissa verksamheter i Borås Stad har ett större behov av marknadsföring och profilering. Dessa är Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda
Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås Stads
ungdomsråd, Yrkeshögskolan, gymnasieskolorna, Servicekontoret samt Brygghuset.
Dessa verksamheter kan ha en egen verksamhetsunik logotyp. Denna logotyp ska då
klart avvika från Borås Stads logotyp och till exempel inte innehålla saxarna.
Av ovan nämnda verksamheter har samtliga utom Borås Stads ungdomsråd rätt att
även ha egna grafiska regler. Läs mer på sid 16 om verksamhets-unika grafiska regler.
Även ovanstående verksamheter måste i alla sammanhang ha med även Borås Stads
logotyp. De båda logotyperna ska då inte placeras tillsammans. Borås Stads logotyp
ska symbolisera den yttersta avsändaren och därför placeras sist eller underst. Den
verksamhetsunika logotypen kan vara först och störst.
Om en verksamhetsunik logotyp och kommunens logotyp finns med på samma sida i en
trycksak, på en affisch eller i en annons, ska kommunens logotyp stå i god proportion till
den verksamhetsunika logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara
cirka 30 procent av ytan på den verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får
dock aldrig vara mindre än vad som anges på sid 11 (25 mm bred för grundlogotypen).
På grund av att de verksamhetsunika logotyperna kan variera mycket i sin utformning
är det inte alltid självklart hur man ska räkna ut vad som är 30 procent av storleken och i
vissa fall görs det lättare genom att använda ögonmåttet än att mäta.

Exempel på hur stor Borås Stads logotyp ska vara i förhållande till verksamhetsunik logotyp.
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Nuvarande lydelse

Verksamhetsunika
grafiska regler
Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn,
Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås yrkeshögskola,
gymnasieskolorna och Servicekontoret har möjlighet att antingen ta fram egna grafiska
regler eller följa Borås Stads grafiska regler i kombination med en egen verksamhetsunik logotyp.
Även de verksamheter som har egna grafiska regler ska i allt sitt material ha med Borås
Stads logotyp och följa regelverket kring denna.
De verksamhetsunika grafiska reglerna ska tas fram i samarbete med Stadskansliets
informationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen.

orås Stad
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Föreslagen lydelse

Verksamhetsunika
grafiska regler
Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn,
Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås yrkeshögskola,
gymnasieskolorna, Servicekontoret och Brygghuset har möjlighet att antingen ta fram
egna grafiska regler eller följa Borås Stads grafiska regler i kombination med en egen
verksamhetsunik logotyp.
Även de verksamheter som har egna grafiska regler ska i allt sitt material ha med Borås
Stads logotyp och följa regelverket kring denna.
De verksamhetsunika grafiska reglerna ska tas fram i samarbete med Stadskansliets
informationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen.

Borås Stad
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Nr 82
Insatser för att sanera förorenade sediment i Viskan
2012-06-18

2005/KS0673 422

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen förhörde sig redan i september 2005 om
Borås Stads inställning till att åta sig huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet med att få Viskans sediment
sanerade.
Därefter har Borås Stad hållit i både ett slutförande av
huvudstudie av sediment i Viskan nedströms Borås (Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna), samt en
följande Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan.
Fördelarna som kan ses med att vara huvudman är:
1. en förhandlingsfördel – en ansvarsutredning är påbörjad av Länsstyrelse/Naturvårdsverk
2. möjlighet att påverka styrning och Borås-anpassa
projektets inriktning
3. bra med kostnadskontroll oavsett omfattning av
insatta medel
4. stärker varumärket Borås och ger goodwill för hållbart samhälle och kan stärka invånarnas stolthet
5. kan kompetenshöja staden – politiker och tjänstemän
lyfts av stort projekt inklusive miljökompetens
6. lokalt näringsliv gynnas av aktiviteten– oavsett vilka
som får del av anbudsupphandlingar.
Det råder fortfarande osäkerheter kring vissa aspekter som
är av intresse för Borås Stad att fortsätta följa.
1. Ansvarsutredningen som även kan komma att ålägga
Borås Stad ett visst ansvar även ekonomiskt?
2. Hur säker en undervattensdeponi är som en långsiktig lösning för deponering av förorenat sediment?
3. Hur stor insats staten finansierar av den totala saneringen?
4. Möjligheten att sänka priset för en solidifiering och
deponi om det görs i närområdet, t ex på Sobacken?
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad vill vara huvudman för insatser kring att sanera förorenade sediment i Viskan under förutsättning att
rimliga premisser gäller för insatsen. Berörda myndigheter
informeras som beslutet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef

2011-06-30
Från Hifab

Kompletterande huvudstudie av
förorenade sediment i Viskan
Rapport VISKAN 2009:07

Sammanfattande resultatredovisning,
riskbedömning och åtgärdsutredning
Beställare: Borås Stad, kommunledningskontoret
Författad av: Henrik Eriksson, Golder Associates AB, Pär
Elander, Elander Miljöteknik AB, Anders Bank, Structor
Miljöteknik AB, Annika Åberg och Johan Fogelström,
Hifab AB

Sammanfattning
Bakgrund

Viskan har under mer än 100 år belastats av föroreningar
från mänskliga aktiviteter. Belastningen av föroreningar
till ån var mycket stor under den tid textilindustrin
(1900-talet fram till 1980) och andra industrier blomstrade som intensivast i Borås. Under denna tid släpptes stora
mängder föroreningar ut direkt eller via det kommunala
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reningsverket till Viskan. Delar av de utsläppta föroreningarna sedimenterade på botten i de sjöar eller utvidgningar
(Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna) som
finns i Viskan nedströms Borås. Inom dessa utvidgningar
av Viskan har tidigare undersökningar visat på höga halter
av tungmetaller, olja, näringsämnen och för textilindustrin
branschspecifika organiska miljögifter (dioxiner, DDT,
dieldrin) i bottensedimenten.
För att klarlägga föroreningssituationen och utreda
behovet av åtgärder genomfördes en huvudstudie för
den aktuella delen Viskan under 2003-2004. Denna har
under 2009-2010 kompletterats med undersökningar av
spridningen av föroreningar från de förorenade sedimentområdena inom systemet och den vidare transporten till
områden nerströms i Viskan. I detta arbete har också
ingått en utredning av sannolikheten för ökad spridning
vid höga vattenföringar.

Föroreningssituationen

Den första sedimentationsbassängen i Viskan nerströms
Borås är Djupasjön. Stora volymer förorenade sediment
har samlats i den norra delen av sjön. Sedimentationshastigheten är stor och de föroreningar som härstammar från
äldre utsläpp som kan kopplas till textilindustrin återfinns
idag på större djup i sedimenten, överlagrade av ca 0,5 m
sediment från senare tid. Mäktigheten av de förorenade
sedimenten är stor, upp till ca 4 m. Föroreningshalterna
i de djupare historiska sedimenten klassificeras för flera
metaller (krom, koppar, kvicksilver, zink) som ”mycket
höga” enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassificering
för sediment. Även de överlagrande sentida sedimenten är
förorenade, men med betydligt lägre halter och av delvis
andra föroreningar. Föroreningshalterna i dessa är enligt
Naturvårdsverkets tillståndsklassning ”måttligt höga”
(krom, kvicksilver, zink) till ”höga” (koppar). Metallhalterna i de historiskt förorenade sedimenten är ca 10 ggr
högre än i nutida sediment med undantag för koppar där
skillnaden är en faktor ca 5. Liknande resultat har konstaterats för de organiska föroreningarna.
I Guttasjön är föroreningsbilden, med överlagring av
nutida föroreningar över äldre textilhistoriska föroreningar
inte lika tydlig. Föroreningsinnehållet är fortsatt högt av
både ämnen som härstammar från historiska textilindustrin och nutida föroreningar, typiska för en stor stad.
I de södra delarna av Guttasjön är halterna i de ytliga
sedimenten höga av främst krom och zink men även av
dieldrin, DDT och dioxiner. Halterna ligger i nivå med
djupare lager i Djupasjön. För de norra delarna av sjön kan
en övertäckning med nyare och renare sediment påvisas
i de flesta undersökta punkterna men undantag finns för
främst krom och olja. Oljan kan ha en koppling till nutida

verksamhet som bedrivs i anslutning till Guttasjön (Räddningsverkets övningsplats).
Föroreningssituationen i Rydboholmsdammarna karaktäriseras av generellt något lägre halter av föroreningar
jämfört med Djupasjön och Guttasjön. Skillnaden är att
i Rydboholmsdammarna ligger föroreningarna ytligt i de
flesta undersökta punkterna, både i tidigare utredningar
och vid nu genomförd provtagning. Tydligast är detta
för krom, zink och olja samt i mindre grad för DDT och
dioxiner. Resultaten stämmer väl med beräknade sedimentationshastighet som inte överstiger 1 cm/år enligt
genomförd åldersdatering.
För att identifiera eventuella områden i sjöarna Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna där behovet
av riskreduktion med avseende på ytligt sediment är litet
har uppmätta föroreningshalter jämförts med kanadensiska riktvärden, med utgångspunkt i Naturvårdsverkets
(NV) rapport 5886. Merparten av analysresultaten visar
på halter av såväl krom och zink som dioxiner och PAH
som överskrider PEL (propable effect levels). I samtliga
områden är föroreningshalterna för höga för att risk skall
kunna avfärdas.
Totalt beräknas den förorenade sedimentvolymen till ca
240 000 m3, varav närmare 100 000 m3 i Djupasjön är
överlagrade med sentida sediment. Bland annat beräknas
ca 130 ton zink, 30 ton krom, 250 kg kvicksilver, 10 kg
dieldrin och 28 g dioxiner finnas upplagrade i sediment
inom området.

Föroreningsspridning

I dagsläget fungerar Djupasjön som en sedimentationsfälla
för de nutida föroreningar som transporteras i Viskan.
Transporten av dessa avtar således när Viskan passerar
genom Djupasjön.
Guttasjön tycks fungera som en sänka för PAH medan
transporten av zink och krom i stället tycks öka något
medan transporten av dioxiner skenbart inte tycks påverkas. En närmare studie av vilka dioxiner som transporteras
i systemet visar dock att andelen ”äldre” dioxiner ökar
längre nerströms vilket visar att det finns en interncirkulation som medför att dioxiner som tillförs systemet
sedimenterar men att i stället de dioxiner som kan kopplas
till de äldre industriella utsläppen frigörs och transporteras
vidare.
Vid Viskans passage genom Rydboholmsdammarna sker
en mer entydig ökning av transporten av föroreningar. Av
de undersökta föroreningarna är detta tydligast för dioxiner, för vilka transporten fördubblas. Det har inte funnits
underlag för att göra motsvarande beräkningar för dieldrin
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och DDT-föroreningar, men det bedöms som troligt att de
följer samma mönster.
Förändringarna i föroreningstransporten i Viskan vid
passage genom området sammanfattas för de studerade
föroreningarna i nedanstående figur.
Dioxiner PAH16
mg/år
g/år
In:

30

1 500

Krom
kg/år

↓

Zink
kg/år

65 1 800

Djupasjön
Transport:

20

1 400

↓

50

700

60

900

80

900

Guttasjön
Transport:

20

700

↓
Rydboholms‑
dammarna

Ut:

40

900

↓

Undersökningarna har också omfattat en beräkning av hur
skjuvspänningar mellan vattenmassan och botten varierar
inom området vid olika vattenföringar. Dessa har sedan
utnyttjats för en bedömning av risker förknippade med
erosion av förorenade sediment vid högre vattenföringar.
Där de högsta skjuvspänningarna prognosticerats saknas
helt lösa sediment med föroreningar. Den spridning som
konstaterats sker sannolikt från områden där skjuvspänningarna redan vid normala flöden är relativt höga.
Modelleringen visade en stor skillnad när vattenföringen
ökades från 50 m3/s (tioårsflödet) till 73 m3/s (hundra
årsflödet). Detta bedöms innebära att erosion vid ett
hundraårsflöde kan medföra att stora mängder förorenade
sediment eroderas och sprids nerströms i systemet. Det är
inte möjligt att beräkna hur stor föroreningstransporten
kan bli eller hur den varierar med vattenföringen, men i de
områden där kritiska skjuvspänningar bedöms uppkomma
finns ca 40 000 m3 förorenade sediment upplagrade.

Miljö/ och hälsorisker samt behovet av
riskreduktion

Kvantifieringarna av föroreningsspridningen har visat på
mätbara påslag av dioxiner, PAH16, krom och zink över
de tre sjöarna. De områden som bedöms bidra i störst
utsträckning är Rydboholmsdammarna och Guttasjön,
och särskilt där de ytliga sedimenten är förorenade. Idag
tillförs Viskan större mängder av PAH16, zink och krom
från Borås och Gässlösa avloppsreningsverk än vad påslagen från sediment i sjöarna uppskattats bidra med. En
analys av sammansättningen av dioxiner visar att modernare dioxiner förekommer, men också att betydelsen av de
äldre föroreningarna ökar längre nedströms (främst över
Rydboholmsdammarna), vilket är naturligt då övertäckB 434

ningen är mindre där. Sammantaget kan det konstateras
att dagens moderna samhälle bidrar till belastningen av
Viskan av zink, krom, PAH16 och dioxiner och att även
om spridningen från sedimenten i sjöarna elimineras skulle belastningen vara fortsatt stor. Riskreduktion bedöms
ändå som naturvetenskapligt motiverad för att reducera
spridningen av dioxiner från Rydboholmsdammarna.
Detta på grund av att ett mätbart påslag sker, att dioxiner
är mycket toxiska utfasningsämnen och att det kan visas
att de äldre sedimentföroreningarna står för en ökad andel
jämfört med uppströms områden.
I framtiden bedöms extrema vattenflöden som kan orsaka
erosion av förorenade sediment kunna bidra till ökad
föroreningsspridning till nedströms områden samt ökat
upptag i djur i delar av området. Det är inte möjligt att
beräkna hur stora mängder som kommer att erodera vid
olika flöden. Det kan dock konstateras att inom utpekade
områden finns upplagrat tiotals ton krom och zink, flera
hundratals gram dieldrin samt några gram dioxiner vilka
potentiellt kan komma att frigöras vid ett hundraårsflöde
i Viskan. Då konsekvenserna av erosionen kan få effekt på
områden nerströms, på så sätt att andra delar blir förorenade i högre grad, är en riskreduktion motiverad.
Slutligen har tidigare riskbedömningar konstaterat att
påverkan kan ses på bottenlevande djur och att risker
beräkningsmässigt föreligger för människor och sjöfågel
som intar fisk. Av de historiska föroreningarna gäller detta
främst DDT, dieldrin, zink och krom. De områden som
bedöms vara mest bidragande till riskerna är de där övertäckningen av de äldre sedimenten går långsamt och höga
halter finns ytligt, dvs. Rydboholmsdammarna och de
södra delarna av Guttasjön. En riskreduktion bedöms som
motiverad, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, för dessa
områden. För Djupasjön och norra Guttasjön (undantaget
en mindre del som är utpekad som erosionskänslig) är en
riskreduktion inte motiverad då de äldre sedimentföroreningarna täcks över med nya som innehåller moderna
föroreningar.

Åtgärder

För ett beslut om att genomföra åtgärder och hur omfattande dessa ska vara behöver den miljönytta eller riskreduktion som uppnås med åtgärderna värderas i förhållande till kostnaderna för att genomföra en åtgärd samt
andra konsekvenser (positiva såväl som negativa) som kan
uppkomma som en följd av genomförandet. För att möjliggöra en sådan riskvärdering har följande åtgärdsalternativ
utretts, som i stegvis ökande utsträckning tillgodoser
behoven av riskreduktion enligt ovan.
1. Begränsning av den nuvarande spridningen av
dioxiner och andra föroreningar från textilindustrin,
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2.

3.

4.

från de förorenade områdena. En sådan åtgärd omfattar främst Rydboholmsdammarna och ett område
med sediment mellan Guttasjön och Rydboholms
dammarna, med en sammanlagd yta av 65 000 m2
och en total sedimentvolym om ca 23 000 m3.
Begränsning av den nuvarande spridningen enligt
punkt 1 kompletteras med de ytterligare delområden
som kan utgöra risk för ökad spridning och påverkan
i samband med extrema vattenflöden i Viskan. De
tillkommande sedimentområden som omfattas av
denna åtgärd är den södra delen av Djupasjön och
inloppet i Guttasjön. Åtgärderna omfattar en yta av
85 000 m2 och en sedimentvolym om ca 50 000 m3.
Begränsning av nuvarande spridning av dioxiner samt
begränsning av riskerna för erosion av förorenade
sediment kompletteras med åtgärder av de övriga
områden där det finns risker för lokal påverkan. I
förhållande till punkt 1 och 2 tillkommer de södra
delarna av Guttasjön i detta alternativ. Dessa åtgärder
tillgodoser samtliga naturvetenskapligt grundade
behov av riskreduktion enligt ovan. Åtgärderna omfattar en yta av ca 160 000 m2 och en sedimentvolym
om ca 100 000 m3.
Totalsanering som förutom riskreduktionen också
innebär att inga restriktioner för framtida exploatering m.m. behöver bibehållas i framtiden. Detta
innebär att samtliga förorenade områden omfattas
med en sammanlagd yta av ca 300 000 m2 och en
förorenad sedimentvolym om ca 240 000 m3.

För dessa åtgärdsalternativ har efterbehandling med
användning av metoder för täckning respektive muddring
översiktligt utretts. För muddring har två alternativa metoder för omhändertagande av förorenade sediment ingått;
stabilisering/solidifiering med efterföljande deponering i
en specialdeponi på Sobackens avfallsanläggning i Borås
respektive omhändertagande omfattande termisk behandling med destruktion av organiska föroreningar samt
deponering av behandlingsrester. Termisk behandling kan
antingen ske i en mobil anläggning på plats eller vid en
extern behandlingsanläggning. Behandling i en mobil an-

läggning kan främst bli aktuell vid behandling av stora volymer för vilka etableringskostnaden blir mindre betydelsefull, samtidigt som kapaciteten i befintliga anläggningar
då kan bli begränsande för extern behandling. Deponering
efter termisk behandling kan ske på Sobacken eller på en
extern anläggning med stationär behandlingsanläggning.
Deponering utan föregående behandling bedöms inte som
möjlig med hänsyn till sedimentens karaktär. Muddermassor bestående av sediment från området klassificeras som
farligt avfall. Högt innehåll av organiskt material medför svårigheter för deponering med hänsyn till gällande
mottagningskriterier för deponier, även om dispens kan
erhållas upp till en viss nivå. Vidare har lakförsök visat
att utlakningen från delar av sedimenten är för hög för
deponering utan behandling. Slutligen medför den låga
skjuvhållfastheten hos lösa sediment att stabilitetsproblem
kommer att uppkomma om inte sedimenten stabiliseras/
solidifieras. Effekten av stabilisering/solidifiering på utlakningen av föroreningar har dock inte undersökts.
Preliminärt bedöms muddring med efterföljande stabilisering/solidifiering och deponering av sedimenten som
den mest kostnadseffektiva åtgärden oberoende av vilken
riskreduktion som eftersträvas. Det ska dock understrykas
att åtgärdsutredningen är av översiktlig karaktär och att de
åtgärdsförberedande undersökningar som måste genomföras som ett första steg efter ett beslut om åtgärd även bör
ta upp denna fråga för eventuell omprövning efter det att
ett bättre underlag tagits fram.
Ett översiktligt underlag för riskvärdering redovisas i nedanstående tabell. Underlaget omfattar ett begränsat antal
faktorer; vilken långsiktig riskreduktion som kan erhållas, behovet av framtida övervakning och restriktioner i
området, risk för återkontaminering samt kostnader. I en
fullständig riskvärdering behöver även andra förhållanden
belysas, såsom förenlighet med nationella, regionala och
kommunala miljömål, betydelsen för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten och vattendirektivets målsättningar
om god ekologisk status och god ytvattenkemisk kvalitet,
betydelse för friluftsliv och rekreation (exempelvis fiske),
påverkan på kulturmiljö, naturvärden, landskapsbild m m.
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Alternativ Långsiktig riskreduktion

Behov av övervakning och restriktioner,
risker för återkontaminering m m

Kostnader

1

Pågående spridning av dioxiner från området
elimineras/begränsas.
Risken för ökad spridning vid extrema flöden
begränsas i viss utsträckning.

Behov av restriktioner och viss övervakning kvarstår
för stora delar av området som lämnas utan åtgärd.
Viss risk för återkontaminering från historiska föroreningar*.

70 mnkr

2

Pågående spridning av dioxiner från området
elimineras/begränsas.
Risken för ökad spridning vid extrema flöden
elimineras/begränsas.

Behov av restriktioner och viss övervakning kvarstår
för stora delar av området som lämnas utan åtgärd.
Liten risk för återkontaminering från historiska föroreningar*.

130 mnkr

3

Pågående spridning av dioxiner från området
elimineras/begränsas.
Risken för ökad spridning vid extrema flöden
begränsas i viss utsträckning.
Lokala biologiska effekter begränsas

Behov av restriktioner för vissa delar av området
p g a kvarlämnade föroreningar. Behovet av övervakning mindre då områdena i dagsläget inte bedöms
medföra några risker.
Försumbar risk för återkontaminering från historiska
föroreningar*.

235 mnkr

4

Som alternativ 3.

Inget behov av övervakning eller restriktioner.
Försumbar risk för återkontaminering från historiska
föroreningar*.

440 mnkr

4a

Som alternativ 3.

Behov av övervakning och restriktioner för deponi i
vattenområdet (D3).
Försumbar risk för återkontaminering från historiska
föroreningar*.
Sannolikt ökar belastningen av nutida föroreningar
på områden nerström Djupasjön då en betydelsefull
sedimentationsbassäng tas bort från systemet.

165 mnkr

* En viss återkontaminering med nutida föroreningar kan förväntas
om inte nutida utsläpp samtidigt begränsas.

Det ska understrykas att beräknade kostnader i detta
skede endast ska ses som indikativa eftersom underlag för
kostnadsberäkningar till stor del saknas.
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Åtgärdsalternativ 1
Beskrivning

Omfattning

Efterbehandling av sedimentområden
med pågående spridning av dioxiner och
andra föroreningar från textilindustrin

Muddring av
Rydboholmsdammarna (R1, R2
och R3) samt ett område strax
uppströms dessa (G5)

Ytor och
volymer
Yta 65 000 m2
Volym 23 000 m3

Kostna
d
70 Mkr
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Åtgärdsalternativ 2
Beskrivning

Omfattning

Efterbehandling av områden med risk för
erosion och ökad spridning vid hög
vattenföring

Muddring av Rydboholmsdammarna
(R1, R2 och R3), ett område strax
uppströms dessa (G5), inloppet till
Guttasjön (del av D2) samt de södra
delarna av Djupasjön (D1 och D2)

B 438

Ytor och
volymer

Yta 85 000 m2
Volym 50 000 m3

Kostna
d

130 Mkr
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Åtgärdsalternativ 3
Beskrivning

Omfattning

Efterbehandling av samtliga områden där
förorenade sediment medför risker för
miljön

Muddring av samtliga delområden
utom norra delarna av Djupasjön (D3)
och de norra delarna av Guttasjön (G1
och större delen av G2)

Ytor och
volymer

Yta 160 000 m2
Volym 100 000 m3

Kostna
d

235 Mkr
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Åtgärdsalternativ 4
Beskrivning

Omfattning

Efterbehandling av samtliga områden med
föroreningar kopplade till textilindustrins
verksamhet

Muddring av samtliga delområden

B 440

Ytor och
volymer

Yta 300 000 m2
Volym 240 000 m3

Kostnad
440 Mkr
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Åtgärdsalternativ 4a
Beskrivning

Omfattning

Efterbehandling som i 4 men med
deponering i norra Djupasjön (delområde
D3)

Muddring av samtliga delområden
men med deponering i Djupasjön
(D3)

Ytor och
volymer

Yta 250 000 m2
Volym 160 000 m3

Kostnad
165 Mkr
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http://www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/miljoforvaltningen/miljoniboras/miljoniboras/
miljoovervakning/fororenadeomraden/projektviskan.4.82f0a312665003f0d800049183.html
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Nr 83
Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

åtgärdsalternativ vägts mot varandra. Riskvärderingen
visar att ett åtgärdsa lternativ 4a som innebär muddring av
samtliga områden med föroreningar kopplade till textilindustrins verksamhet med deponering i norra Djupasjön är
den bästa åtgärden.

Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland har
genomfört en riskvärdering för olika alternativ att rena
Viskan. I riskvärderingen har för- och nackdelar med olika

I tabellen nedan redovisas en kort beskrivning och omfattning för de olika åtgärdsalternativen.

2012-06-18

2011/KS0395 055

Åtgärdsalternativ
Nollalternativet

1

2

3

4

Beskrivning

Ingen åtgärd
genomförs

Efterbehandling
av sediment
områden med
pågående
spridning av dioxiner och andra
föroreningar från
textilindustrin

Efterbehandling
av områden med
risk för erosion
och ökad spridning vid hög
vattenföring

Efterbehandling
av samtliga områden där förorenade sediment
medför risker för
miljön

Omfattning

-

Muddring av
Rydboholmsdammarna samt
ett område strax
uppströms dessa

Muddring av
Rydboholms
dammarna, ett
område strax
uppströms
dessa, inloppet
till Guttasjön
samt de södra
delarna av Djupasjön

Muddring av
Muddring av
samtliga delsamtliga delomområden utom
råden
norra delarna av
Djupasjön och de
norra delarna av
Guttasjön

Riskvärderingen innebär att de olika åtgärdsalternativen
jämförs avseende att antal urvalskriterier.
I tabellen nedan visas de beräknade medelpoängen.
Åtgärdsalternativ

0

1

2

3

4

4a

Resultat

0,1

3,8

5,7

7,9

9,8

8,6

Genomförande

9,7

7,9

7,8

6,5

4,9

4,7

Kostnader

8,9

8,2

6,8

4,7

0,8

6,5

Totalt

5,1

6,2

6,4

6,4

5,3

7,2

Riskvärderingen har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fritids- och folkhälsonämnden,

Efterbehandling
av samtliga
områden med
föroreningar
kopplade till
textilindustrins
verksamhet

4a
Efterbehandling
som i 4 men med
deponering i
norra Djupasjön

Muddring av
samtliga delområden men med
deponering i
Djupasjön

Tekniska nämnden, Miljöförvaltningen, Borås Energi och
Miljö, Viskans Vattenråd, Marks kommun och Varbergs
kommun.
Fritids- och folkhälsonämnden finner inte att det finns
något i åtgärdsplanen som påverkar nämndens ansvarsområden.
Miljö- och konsumentnämnden förordar åtgärdsalternativ
4 som innebär muddring av samtliga områden och ingen
deponering i Djupasjön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser via planavdelningen att det är bra att åtgärder vidtas för att rena Viskan
samt att ingen av verksamheterna på förvaltningen berörs
av åtgärderna.
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Tekniska nämnden tillstyrker, men vill också påtala vikten av vattenprovtagningar under arbetet och kontrollprogram om Djupasjön blir en deponi, samt att man även bör
skapa en ny sjö/våtmark som kompensation för förlusten
av Djupasjön.
Borås Energi och Miljö AB har inte några synpunkter
på utredning och föreslagen saneringsmetod, utan vill
framföra att de ställer sina resurser och sin kompetens till
förfogande och är behjälpliga i projektet, oavsett vilken
saneringsmetod som kommer att användas.
Marks kommun anser inte att risken för effekter av kommande höga vattenf löden är fullt utredd. En metod som
renar massorna alternativt innebär borttransport är i så
fall att föredra. Marks kommun vill också att det tydligt
framgår vem som är ansvarig för en framtida sedimentflykt och om åtgärderna för att begränsa alternativt sanera
vid dessa oavsett om det sker under åtgärdsarbetet eller
efter att åtgärdsarbetet avslutats. Marks kommun ifrågasätter om Djupasjöns volym är tillräcklig som deponi, och
framför att den begränsade volymen inte tas upp som en
riskfaktor. Prognoser över vattenflödet måste kontinuerligt
tillföras projektet.
Varbergs kommun ser det positivt att det genomförs åtgärder och oavsett vilket av åtgärdsalternativen som slutligen
väljs så är det viktigt att resultatet blir långsiktigt hållbart
och att genomförandet inte innebär någon ökad spridning
nedströms.
Viskans Vattenråd vill lyfta fram målet att uppnå god
ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv och vill betona
att åtgärderna genomförs på ett sätt som inte försämrar
Viskans vattenkvalitet under själva åtgärdsarbetet och att
effekterna av åtgärderna leder till god ekologisk status kan
upprätthållas över tid. Viskans Vattenråd menar att det i
ett senare skede av processen, när det finns mer noggranna
utredningar och kalkyler, finns ett behov av att överväga
olika kombinationer av åtgärder samt eventuellt en reviderad riskvärdering.
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Kommunstyrelsens uppfattning
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt
alternativ. Åtgärdsalternativ 4a utsågs vid riskvärderingsprocessen som Borås huvudalternativ med åtgärdsalternativ 3 som reservalternativ, men Borås Stad önskar så
långtgående sanering som möjligt och helst alternativ 4
eller 4a.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt
alternativ. Borås Stad önskar så långtgående sanering som
möjligt som även är långsiktigt hållbar och sker med en
teknik som inte medför framtida risker. Berörda myndigheter informeras om beslutet. Riskvärderingen läggs
därefter till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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Nr 84
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
En badplats i Viskan, invid Skatehallen
2012-06-18

2010/KS0162 822

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll

Lennart Andreasson (V ) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 februari 2010 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att en enklare badplats
anläggs i Viskan invid skatehallen. Motionären menar att
detta är en lämplig plats att anlägga en badplats på eftersom ungdomarna då ges möjlighet till naturlig svalka efter
sin framfart i ramperna.

Motion om en badplats i Viskan,
invid skatehallen

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälso
nämnden som avstyrker förslaget med motivering att
det inte finns något behov av en badplats i det aktuella
området då skatehallen är stängd under sommaren och
nämnden avser att anlägga en skatepark mera centralt i
Borås. Bedömningen görs också att besökarna på Knalleland inte lockas av en badplats i direkt anslutning till ett
köpcentrum.
Miljönämnden har i sitt remissvar i princip inget att invända mot att en badplats anläggs vid skatehallen men att
ett underlag för bedömning av vatten- och sedimentkvalitet måste tas fram om det blir aktuellt.
Kommunstyrelsen menar att det är den verksamhetsansvariga nämnden för kommunens badplatser som är bäst
lämpad att avgöra var det skall finnas badplatser i Borås.
Ytterst är det givetvis en budget- och prioriteringsfråga
som nämnden har att väga mot andra angelägna behov. I
det här läget ser Fritids- och folkhälsonämnden inget behov av en badplats och kommunstyrelsen gör heller ingen
annan bedömning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

2010-02-25

Bilaga till § 15 Anmälningsärenden

Den nya skatehallen är äntligen på plats invid Lundbyhallen. Enligt planerna ska skatehallen kompletteras med
utomhusramper mellan hallen och Viskan. Det innebär att
området blir ett eldorado för alla skatare och BMX-åkare
i Borås med omnejd. Men inget är så bra att det inte kan
bli bättre.
Av min egen, tre och en halv minut långa, erfarenhet av
skateboard vet jag att sporten är svettframkallande, i mitt
fall handlade det om ren kallsvett. De mer slipade skatarna och BMX-åkarna blir även de varma och svettiga av
sin framfart i ramperna. Mitt förslag är att vi ger ungdomarna en möjlighet till naturlig svalka genom att anlägga
en enklare badplats i Viskan, som rinner förbi alldeles
intill den plats där utomhusramperna ska byggas.
I området fanns tidigare en badplats i Viskan, med hemmabyggda trampoliner i de omgivande träden. Badplatsen
försvann dock i samband med att Viskan grävdes om på
70-talet, eller däromkring. Viskans vatten kommer från
vår drickvattentäkt Öresjö och ån måste, så vitt jag kan
förstå, vara ren och opåverkad av industriutsläpp när den
passerar området vid skatehallen.
Eftersom den aktuella delen av Viskan är relativt nyanlagd
vet vi att bottenförhållandena är goda och det borde inte
vara några större problem att anlägga några enkla bryggor
på platsen.
Med hänvisning till ovanstående före slår jag:
att en enklare badplats anläggs i Viskan invid skatehallen.
Borås den 5 februari 2010
Lennart Andreasson (V)

B 445

kommunfullmäktiges handlingar | 16 Augusti 2012

Remissvar
2010-10-26
Från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Motion om en badplats i Viskan,
invid skatehallen

Från Miljönämnden
Utdrag ur protokoll

2010-03-23

§ 41
Motion av Lennart Andreasson (V) om
en badplats i Viskan, invid skatehallen
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0162)

Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0162
Sammanfattning
Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Det är tveksamt om det finns ett behov av en badplats där.
Skatehallen är stängd under högsommaren och Fritidsoch folkhälsonämndens förhoppning är att anlägga en
skatepark mera centralt i Borås. Därför ser vi i dagsläget
inget behov av en badplats vid Skatehallen.

Lennart Andreasson (V) har i en motion föreslagit att
en enklare badplats ska inrättas invid Skateboardhallen.
Miljökontoret konstaterar att dagvatten från Rydaområdet mynnar i Viskan uppströms den tilltänkta badplatsen, varför ett underlag för bedömning av vatten- och
sedimentkvalitet måste ligga till grund för en bedömning.

Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse den 25 februari 2010.

Nämndens yttrande i sin helhet

Miljönämndens beslut

Motionären vill anlägga en enklare badplats i Viskan
invid skatehallen. För länge sedan fanns det en badplats på
platsen, men den försvann när Viskan grävdes om under
1970-talet. Motionären önskar att en badplats åter ska
finnas i området, något som utövarna i skate- och BMXhallen säkert skulle uppskatta.

Miljönämnden tillstyrker motionen under förutsättning
att synpunkterna i kontorets tjänsteskrivelse beaktas.

Fritids- och folkhälsonämnden är mycket tveksamt till en
badplats i Viskan invid skatehallen.
Skatehallen är stängd under högsommaren och Fritidsoch folkhälsonämndens förhoppning är att anlägga en
skatepark mera centralt i Borås. Därför ser vi i dagsläget
inget behov av en badplats vid Skatehallen.
Fritids- och folkhälsonämnden gör även bedömningen
att besökarna vid Knalleland inte lockas av en badplats
i ena ändan av köpcentrumet. De lockas förmodligen
mer av kommunens största och mest kvalitativa badplats
vid Almenäs, där vattenproverna visar att badvattnet är
mycket bra, och som ligger relativt nära, eller friluftsbadet
vid Borås Simarena.
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Bengt Fredenlund		
Hans Forsman
Ordförande		 Förvaltningschef
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2010-02-25
Från Miljökontoret
Till Miljö och konsumentnämnden

Bilaga:
Motionen
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen

Motion av Lennart Andreasson (V) om
en badplats i Viskan, invid skatehallen
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2010/KS0162)

Sammanfattning

Lennart Andreasson (V) har i en motion föreslagit att
en enklare badplats ska inrättas invid Skateboardhallen.
Miljökontoret konstaterar att dagvatten från Rydaområdet
mynnar i Viskan uppströms den tilltänkta badplatsen, varför ett underlag för bedömning av vatten- och sedimentkvalitet måste ligga till grund för en bedömning.

Förslag till beslut

Miljönämnden tillstyrker motionen under förutsättning
att synpunkterna i kontorets tjänsteskrivelse beaktas.

Ärendet

Lennart Andreasson (V) har i en motion föreslagit att
en enklare badplats ska inrättas invid Skateboardhallen.
Avsikten är att ungdomarna som använder anläggningen
ska ges möjlighet till bad. Enligt motionen fanns här
tidigare en badplats. Vidare anges att Viskan här är relativt
nyanlagd och bottenförhållandena goda. Det borde heller
inte varanågot problem att också anlägga några enklare
bryggor på platsen.

Miljökontorets synpunkter

Badplatser som nyttjas av fler än 200 personer ska förtecknas i kommunens badvattenregister. För varje sådan
badplats ska en kontrollplan upprättas och fr o m 2010
även en badvattenprofil.
Miljökontoret har i princip inget att erinra mot en enklare
badplats på platsen. Dagvatten från Rydaområdet mynnar
i Viskan uppströms den tilltänkta badplatsen, varför ett
underlag för bedömning av vattenkvaliteten och bottensediment behöver tas fram. För eventuella byggnationer i
vatten måste riskerna med ändrad strömning och avsättning av sediment beaktas.
MILJÖKONTORET
Leif Schöndell Birger Bergeå
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Nr 85
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Ida Legnemark (V),
Sofia Bohlin (S) och Anna Grahn (Väg);
Inför mobila gatukonstväggar i Borås
2012-06-18

2011/KS0660 809

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S)
och Anna Grahn (Väg) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad skall etablera ett koncept
med ”mobila gatukonstväggar”. Motionärerna tror att detta
bidrar till ett mer hållbart samhälle samt till en mer spännande och attraktiv stadsmiljö. Dessutom rimmar konceptet väl med Borås ambitiösa konstsatsning och skulle genom
sin ”unikhet” bidra till att sätta Borås på kartan.
Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder samt
Ungdomsrådet och Brottsförebyggande rådet. Av remissinstanserna tillstyrker 5 st motionen medan 3 instanser
föreslår att motionen avslås. Sammanställning av inkomna
remissvar redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsen är i grunden positiv till att olika konstformer får ta sina egna uttryck. Det stärker den konstnärliga friheten. Gatukonst eller graffiti är en konstform
som är fri till sitt uttryck och form och kanske därför lett
till stora konflikter i samhället där den inte varit önskad
i stadsrummet. Kommunstyrelsen är väl medveten om
problemet med ”klotter” och de stora saneringskostnader detta medför. I det avseendet är Tekniska nämndens
farhågor värda att ta på allvar. Kommunstyrelsen är ända
beredd att se positivt på initiativet och om Kulturnämnden prioriterar att ta fram ett koncept med mobila gatukonstväggar kommer detta att följas med stort intresse.
Rimligtvis bör detta ske under en prövotid för att därefter
utvärdera effekterna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
B 448

Mot beslutet reserverade sig Anette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Anette
Carlssons yrkande. (Bilaga)
Mot beslutet reserverade sig Krister Maconi (SD) till förmån för Anette Carlssons yrkande.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Alternativt förslag
2012-06-18

Svar på motion av Heiti Ernits (MP),
Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S) och
Anna Grahn (Väg) att införa mobila gatukonstväggar i Borås
De Rödgröna ställer sig positiva till ett eventuellt framtida
initiativ från Kulturnämnden att införa gatukonstväggar.
Dock poängterar de i sitt förslag till beslut att de farhågor
Tekniska nämnden lyfter fram i sitt remissvar bör tas på
allvar.
Vi allianspartier anser att de negativa påföljderna som
både Tekniska nämnden, Stadelsnämnd Öster och Brottsförebyggande rådet redovisar väger tyngre än de positiva
effekterna.
Illegal graffiti i form av klotter och skadegörelse är idag ett
stort problem då det bl a leder till höga saneringskostnader
för staden. Dessutom är det en värdemätare på hur ett
område mår. Klotter och skadegörelse är det som snabbast
kan förslumma staden och skapa en otrygghet. Vill vi ha
en trivsam och trygg stad bör nolltolerans gälla.
Det finns ingen forskning som stödjer antagandet att
klotter och skadegörelse skulle minska om man införde
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legala klotterplank. Polisen anser istället att det finns en
risk att de illegala aktiviteterna ökar. Klotter kan även vara
en inkörsport till grövre brottslighet samtidigt och det är
ett sätt att uttrycka missnöje på. Det finns dessutom en
svårighet i att avgöra vart gränsdragningen går mellan
legal graffiti och illegal graffiti.

ring och/eller syfta till att omdefiniera begrepp eller platser
i stadsrummet, men kan samtidigt handla om ren estetik
och skaparglädje.

”Motion – inför mobila gatukonstväggar
i Borås

• Graffiti – eller ristningar – som uttryckssätt tros ha funnits så länge människan existerat. Målningarna i den
idag äldsta kända grottan, Grotte Chauvet, antas vara
minst trettiotretusen år gamla (Rosengren 2007:49).
Förklaringsmodellerna för bilderna är många och
spretiga; kanske handlar det rent av om ren skaparglädje
och/eller önskan att lämna ett avtryck. Graffitin som
begrepp användes för första gången av arkeologen Raphael Garrucci (1856) i syfte att skilja folkliga, spontana
inskriptioner från officiella på antika monument och
skulpturer (Segerud 2007:6).
• Modern graffiti är tätt förknippat med urbaniseringsprocessen; Graffiti i gatumiljö förekom tidigt i de
utvecklade städerna kring Medelhavet. Graffitin kunde
handla om allt från politisk karikatyr, textmeddelanden
till samhällskritiska budskap och religiösa symboler som
ristats in i byggnader eller artefakter. Men det var först
på 1970-talet som graffitin som företeelse fick stilistiska
ambitioner (Jacobson 1996:4).
• Idag är graffitin en bred och disparat företeelse med
kopplingar till många subkulturer, praktiker och stilar.
• Lundborg (2010:9) vill skilja på spontankonst där exempelvis graffiti kan ingå och klotter. Spontankonst uppförs
i det offentliga utrymmet med en konstnärlig intention
medan klotter uppförs utan konstnärlig intension menar
hon. Göran Christensen, chef för Malmö konstmuseum,
definierar klotter som ett uttryck för förstörelselusta och
graffiti som en konstform (Johansson 2006). Denna motion ansluter till ovanstående definition.

1. Sammanfattning

2.3 Konstens roll i det hållbara samhället

Motionärerna föreslår att Borås Stad skall etablera ett koncept med ‘mobila gatukonstväggar’. Förslaget tror vi bidrar
till ett mer hållbart samhälle samt till en mer spännande
och attraktiv stadsmiljö. Dessutom rimmar konceptet
väl med Borås Stads ambitiösa konstsatsning och skulle
genom sin “unikhet” bidra till att sätta Borås på kartan.

Traditionellt har offentlig konst placerats i stadsrummet av
orsaker som att höja det estetiska värdet av platsen: såsom
monument över krigsförbrytelser/erövringar, eller för att
introducera konst i det dagliga livet (Lundborg 2010:7).
Men konsten och utformningen av stadsrummet är inte
enbart en estetisk verksamhet. Stadens offentliga rum, dess
byggnader, monument, gator kan förstås som en berättelse
om staden. En berättelse som inbegriper stadens historia,
kollektiva minnen och politiska och ekonomiska maktrelationer (Thörn 2006). Dessa berättelser knyter samman
gångna händelser, generationer och livsöden med människor som rör sig i stadsrummet samtidig som nya berättelser
ständigt blir till.

I motionen föreslås det att kommuninvånarna kan til�låtas att plocka hem väggarna och tavlorna utan kostnad.
Motionärerna anser även att människor skall tillåtas ”äga
rum” i offentligheten. För oss allianspartier är det viktigt
att det som sker i det offentliga stadsrummet förankras i
en demokratisk process. Vad blir konsekvenserna om enskilda medborgare uppmuntras att ta egna initiativ kring
det som ägs av det offentliga?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Kristdemokraterna
Falco Gffidenpfennig

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2011-09-22

Bilaga till § 120 Anmälningsärenden

2. Bakgrund

2.2 Spontankonst, Street-art och graffiti
Street-art eller gatukonst beskriver en konstform som utövas i offentliga utrymmen, på exempelvis gator. Begreppet
innefattar många olika slags konstformer: graffiti, kakel,
textilier, stenciler, klistermärken, affischer, virkningar,
videoprojektioner, dans eller sång i stadsrummet, byggnationer/artefakter (exempelvis rondellhundar) och så vidare.
Det är inte sällan som gatukonst tangerar till aktivism;
konstformen kan vara samhällskritisk, mana till föränd-

• Urbanisten och stadsforskaren Jane Jacobs menar att
konstens roll i stadsmiljön kan ”[…] hjälpa oss förstå
livet, för att visa oss vad saker och ting betyder, för
att beskriva relationen mellan det liv var och en av oss
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förkroppsligar och livet utanför oss” (Jacobs 2006:403).
Spontankonsten i det urbana landskapet är en samtidsmarkör.
• Filosofen och demokratiförkämpen John Dewey såg
konsten som en universell mellanmänsklig kommunikationsform; han menade att konsten stimulerar fantasin
som gör det möjligt att empatiskt försätta oss i våra
medmänniskors livssituation (Guillet de Monthoux
1993:52). Dewey var övertygad att konsten skulle leda
till mer demokratiska samhällen.
• Författaren Santayana George menade att konsten
har förmågan att bryta igenom de murar som skiljer
människor åt, murar som är ogenomträngliga i vanliga organisationsformer. När gatukonstnären Banksy
målar en liten flicka som genom att hålla i ballonger
flyger över ”Israelmuren”[1] så händer det någonting
intressant med betraktaren som liknar det som Dewey
och Santayana var inne på. Man får genom konsten en
intuitiv förståelse av drömmar, rädslor, förhoppningar,
livsöden och fragment av de tankeströmningar som
flödar i samhället.
• Spontankonsten kanske kan ”lyckas” där klassiska rganisationsformer och institutioner har misslyckas. Konstens viktiga roll i ”Hållbarhetsdiskursen” u228 är ofta
alltför försummad i forskningen och samhällsdebatten.
2.4 Konsten i stadsrummet
Majoriteten av jordens befolkning bor idag i städer; denna
urbaniseringstrend ser ut att fortsätta. Stadens täthet och
funktionella blandning skapar grogrunden för en mångfald av verksamheter och kulturella utbyten. Städer är inte
enbart attraktiva som arbetsplatser utan attraherar också
människor som trivs i staden och njuter av den urbana
mångfalden.
• Ett urbant landskap innehåller många olikartade komponenter: arkitektur/gestaltning, infrastruktur, människor, verksamheter, konst, natur, artefakter, transport
medel och så vidare. Bortsett från det sociala rör vi och
lever i ett ständigt flöde av ljus, ljud, känsel och lukter.
Alla dessa flöden genererar levande urbana landskap;
det är samspelet mellan dessa krafter som påverkar
hur vi upplever och i slutändan trivs i vår miljö. Solens
värmande strålar en våreftermiddag, lukten av nybakt
bröd, fukten mot ansiktet från Viskan, gatumusikanten
i fjärran, sorlet från ett utomhuscafé, utmanande arkitektur eller intresseväckande spontankonst på gatan.
• Miljöpsykologerna S. Kaplan och R. Kaplan menar att
människan föredrar områden som såväl möjliggör som
stimulerar insamlande av kunskap (Böhler 2004:84).
De menar vidare att ”komplexitet”; ”sammanhang”;
”läsbarhet” och ”gåtfullhet” är viktiga faktorer när vi
orienterar oss i vår omgivning. Intrycket av ett område
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är ”komplext” uppmuntrar till vidare undersökning.
”Gåtfullheten” gör området mer spännande, då vi får
intrycket av att det finns mer information att inhämta.
”Läsbarheten” handlar om hur vi förstår och tolkar en
viss omgivning. Miljöpsykologerna menar att det är de
två sistnämnda faktorer som är de viktigaste för att vi
skall trivas i ett område (ibid).
• Spontankonsten bidrar starkt till ”gåtfullheten” i det
urbana landskapet. Borås Stad har det mycket lovvärda
och positiva ambitionen att bli Sveriges skulpturstad.
Samtidigt får vi inte glömma den kreativa spontankonsten. Stadsforskaren och urbanisten Jane Jacobs skriver
att ”den moderna stadsplaneringen betungas av den
olämpliga målsättningen av att omvandla städerna till
genomtänkta konstverk” (Jacobs:406). Det är först när
den enskilda människan tillåts att ”ta plats” i rummet,
som rummet blir en plats (”Space to Place”). En känsla
för platsen förutsätter delaktighet och att människor
tillåts sätta sin prägel på staden.
• Det måste finnas utrymme för det spontana, kreativa
och oplanerade för en hållbar stadsutveckling.
2.5 Konstformer på urbana allmänningar
Staden är också ett politiskt och socialt kulturlandskap.
Som Catharina Thörn skrev innehåller detta politiska och
sociala kulturlandskap ”stadens historia, kollektiva minnen
och politiska och ekonomiska maktrelationer” (Thörn:10).
Vad och vem som ”äger rum” i staden konstitueras i någon
mening av formella och informella nätverk, lagstiftning,
kultur, aktuella och historiska politiska beslut, ekonomiska
förutsättningar, slump och så vidare.
• Frågorna som uppstår i detta perspektiv handlar om hur
och i vilken omfattning vi skall exponeras för exempelvis reklam i stadsmiljön; hur arkitekturen och byggnader gestaltas; vilka konstverk som skall etableras och
på vilken plats; vilka ekonomiska aktörer har rätt till
attraktiva lägen; hur infrastrukturen skall utformas och
etableras och så vidare.
• I någon mån sker det en ständig ”struggle for urban
space” (Brugmann:163) i städerna. Hur städerna
utvecklas och hur stadens allmänningar (gator, torg,
offentliga rum och parker) brukas och förändras angår
alla stadens invånare. Det handlar inte enbart om att
skapa legitimitet för den representativa demokratin och
den offentliga byråkratin, utan också om att lyfta den
stora mångfalden av uttrycksformer, livsstilar, behov,
tankar/kunskap och drömmar som finns i samhället, in
i stadsplaneringspraktiken (Healey 1997).
• Det krävs medvetna politiska beslut och/eller överenskommelser mellan de olika urbana aktörerna hur staden
skall utvecklas. Det är viktigt att inkludera alla grupper (med betoning på de marginaliserade i samhället)
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i stadsutvecklingen för att minska risken med att ekonomiskt starka aktörer blir den dominerande faktorn i
stadsutvecklingen (Brugmann 2009; Jacobs 2006). Alla
invånare har rätten till sin stad. I vilken omfattning och
vilka aktörer som skall ”äga rum” i stadsrummet borde
i ”de bästa av världarna” avgöras genom mellanmänskliga förhandlingar. I praktiken saknas det ofta adekvata
organisationsformer för sådana aktiviteter. Erfarenheten
visar att den representativa demokratin (med tillhörande
tjänstemannaorganisation) är relativt ”trög” inför lokalt
initierade, spontana och/eller småskaliga projekt.
• Spontankonsten borde enligt ovannämnda perspektiv
ha en självklar plats i stadens urbana kulturlandskap.
Ett konkret problem är att spontankonsten – speciellt
graffiti – kan orsaka intressekonflikter i stadsrum som
genomsyras av starka intressenter och/eller exponeras
för ett omfattande befolkningsgenomflöde. Ett annat
problem att oönskad spontankonst som ämnar lämna
ett avtryck (ex: graffiti på en husfasad) kan orsaka
negativa ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren (saneringskostnad). Ett konkret och pragmatiskt sätt
att närma sig detta problem – i brist på förhandlingsmekanismer och deliberativa demokratiska procedurer – är
införandet av så kallade ”mobila gatukonstväggar”.
3 Lösningsförslag

3.1 Mobila Gatukonstväggar
Mobila gatukonstväggar kan vara ett sätt att lösa denna
intressekonflikt samtidigt som ett visst mått av spontanitet och oförutsägbarhet behålls i konceptet. De så kallade
”lagliga” graffitiväggar som etableras på olika håll i landet
har en mer ”statisk karaktär” och bidrar kanske inte i lika
hög grad till den levande stadsbilden och ”gåtfullheten” i
det urbana landskapet. Det är av högsta vikt att väggarna (eller tavlorna) har (1) olika fysiska dimensioner (storlek
och utformning); (2) de skall kunna etableras/monteras
på olika sätt (exempelvis hängas på fastighetsväggar eller
ställas på marken) samt att väggarna skall (3) flyttas runt
slumpmässigt och/eller ”hängas om” i stadsmiljön med
jämna intervaller. Det är också viktigt att (4) väggarna/
tavlorna utformas på ett sådant sätt att färgen inte råkar
hamna på bakomliggande material (ex: husvägg). Beroende på hur väl konceptet utlöper bör man fundera över ifall
väggarna/tavlorna skall ha en begränsad ”livstid” varefter
de töms på sitt innehåll. Det hade också varit spännande
ifall väggarna/tavlorna kunde auktioneras eller slumpas ut
till kommuninvånare eller tillåtas rentav plockas hem utan
kostnad.
• Som namnet antyder behöver inte enbart graffiti
appliceras på dessa gatukonstväggar utan allsköns
spontankonst skall kunna utföras på där: foto, medde-

landen, kakel, virkningar, stenciler, klassisk måleri och
så vidare.
• En positiv effekt av att väggarna flyttas runt i stadsmiljön mellan stadsdelar och kvarter är att berättelserna får
en större spridning i det urbana landskapet. Ett kreativt
projekt exempelvis på Göta kan då exponeras även i
centrala Borås eller andra stadsdelar. Dessa väggar/tavlor kan komma att utgöra ett intressant, spännande och
unikt inslag i stadsmiljön och kan komma att bli viktiga
urbana landmärken.
• Motionärerna är övertygade om att privata fastighetsoch markägare kan ställa sig positiva till detta koncept[2]; i slutändan handlar det om att skapa ett mer
hållbart samhälle där människor tillåts att ”äga rum”
i offentligheten samtidigt som man bejakar konstens
förlösande kraft och dess viktiga roll i ett hållbart
samhälle.
• Förutom hållbarhetsaspekterna med spontankonsten
finns det i Borås relativt stor efterfrågan på så kallade
“lagliga grafittiväggar”. Bland annat har Ungdomsrådet
tillsammans med kulturföreningen “Tåget!” länge drivit
frågan vilket gör motionen än mer angelägen att bifalla.
3 Yrkande

Därför föreslår vi Heiti Ernits (MP), Ida Legenmark (V),
Sofia Bohlin (S) och Anna Grahn (Väg): Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall etablera ett koncept
med ‘mobila gatukonstväggar’ enligt lösningsförslaget i
motionen.
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Sofia Bohlin (S)”

Från Stadskansliet

Remissinstansernas yttrande
i sammandrag
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstyrker motionen.
Tekniska nämnden kommer inte att lämna markupplåtelse
för de mobila konstväggarna. Spontankonst, streetart eller
gatukonst är olika konstformer som utövas i det offentliga rummet. Vissa konstformer som beskrivs i motionen
är harmlösa och gör att människor ser godmodigt på
uttryckssättet ex virkade textilier som fästs på bänkar,
lyktstolpar, Rondellhundar m m. Baksidan med de olika
samhällskritiska konstformernas uttryckssätt är när de
uttrycks på fel sätt och på fel ställe, eller utan konstnärlig
intention eller ambition. Klotter eller att skriva sin egen
”tag” är idag ett stort problem för hela samhället och
kostar oerhörda summor. Vi vet idag att klotter är inkörsport till grövre brottslighet och att det utövas av element
som ser klottrandet som ett sätt att visa missnöje. Klotter
skapar otrygghet och är en värdemätare på hur ett område
mår. Vi ser att klotter och klistermärken är det som snabbast kan förslumma stadsmiljön. Tekniska nämnden anser
att de mobila konstväggarna uppmuntrar klottrare, vilket
i förlängningen kommer att synas i stadsbilden. Kostnaden för sanering drabbar den vanlige Boråsaren och vi
anser inte att det är försvarbart att denna kostnad utökas.
En utökad saneringskostnad finns inte med i Tekniska
nämndens budgetram, utan får tas från den ordinarie
renhållningsbudgeten.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen med en tydlig reservation om att de mobila gatukonstväggarna till en början
prövas under en begränsad period på förslagsvis ett år, för
att därefter utvärderas.
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Fritids- och folkhälsonämnden

Stadsdelsnämnden Väster

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen. Utvärdering föreslås ske efter ett år.

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.

Nämnden ser mobila gatukonstväggar som en möjlighet
att ge boråsarna legala ytor att förmedla sin konst alternativt sina tankar på. Precis som motionärerna uttrycker
det kan dessa väggar därmed bidra till en mer spännande
och attraktiv stadsmiljö som ytterligare skulle kunna höja
Borås Stads strävan efter att bli en tongivande konststad.
Motionärerna nämner också att de mobila gatukonstväggarna måste skötas och ses efter för att kunna bibehålla
sin status. Denna aspekt är mycket viktig, då de inte får
skada någon person eller verksamhet genom sina placeringar och/eller att de upplevs som ett ovårdat inslag i den
offentliga miljön.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden anser att för att lyckas med mobila
gatukonstväggar måste Borås Stad lära av de erfarenheter
som finns i andra kommuner. Man bör även engagera de
som är aktiva inom gatukonsten i planering och genomförande och verksamheten måste kontinuerligt följas upp.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet ser positivt på konceptet med mobila gatukonstväggar och ser det som ett sätt att skapa en attraktivare stadsmiljö samtidigt som invånarna ges möjlighet
att utöva olika konstformer. I Ungdomsrådet diskuterades
även väggarnas livstid och utformning, ungdomsrådarna
anser att det är viktigt att väggarna sköts om och att
konceptet bör prövas och utvärderas innan det blir en
permanent lösning.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet avstyrker motionen.
Brottsförebyggande rådet är inte positivt inställd till legala
graffitiväggar då det befaras en avgränsningsproblematik
mellan legal och illegal graffiti. Eftersom det saknas forskning inom området befarar de en ökad andel klotter och
ökat antal nyrekryteringar av klottrare.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster har inget emot graffiti som
konstart men är ytterst tveksam till legaliserade väggar
som riskerar att bli klotterplank utan något konstnärligt
värde. Den spontankonst som ger sig till uttryck genom
bland annat graffiti betraktas ofta som klotter och är i
många fall liktydigt med skadegörelse och en brottslig
gärning. Nämndens erfarenheter av legala graffitiväggar
är att det inte lett till någon minskning av olagligt klotter
samt att det riskerar öka spontankonstens negativa sidor i
form av skadegörelse samt kriminalitet. Stadsdelsnämnden
avstyrker därför motionen.
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