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Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner
inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Miljömålen redovisar en handlingsplan för arbetet med mål,
etappmål och åtgärder för åren 2013‑2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet
i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att
i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och
myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etapp
mål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och
etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. För
respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som
har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013‑2016 har
varit på remiss. Ett trettiotal remissinstanser har besvarat
remissen och gett synpunkter på hur förslagen till nya miljömål kan förbättras ytterligare. Projektledningen för miljömålsarbetet är mycket nöjda med responsen och tackar
för engagemang och många bra förslag till förbättringar!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål 2013-2016 antas.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef
Separat bilaga:
Borås Stads Miljömål 2013-2016

Borås Stads miljömål 2013‑2016
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013 – 2016 har
varit på remiss. Ett trettiotal remissinstanser har besvarat
remissen och gett synpunkter på hur förslagen till nya miljömål kan förbättras ytterligare. Projektledningen för miljömålsarbetet är mycket nöjda med responsen och tackar
för engagemang och många bra förslag till förbättringar!
Några generella synpunkter återfinns i flera av remis�svaren:
• Miljömålsdokumentet anses tydligt och väl strukturerat
• Flera remissinstanser påpekar vikten av att än mer förtydliga ansvaret för att etappmålen nås
• Önskemål framförs om förtydliganden av miljömålens koppling till andra styrdokument och det nyligen
genomförda visionsarbetet
• Flera remissinstanser uttrycker att ökat budgetutrymme
kommer att krävas för ett framgångsrikt arbete med
miljömålen
• Flera remissinstanser önskar att det i miljömålen även
ska ställas krav på varors närproduktion.
• Flera remissinstanser önskar att avsnittet ”Hållbar
samhällsplanering” i större grad tar hänsyn till landsbygdens utveckling
Vid beaktande av remissvaren har önskemålet varit att inte
ändra för mycket i det ursprungliga dokumentet. Miljömålen har tagits fram under en längre tid, i en öppen process med flera arbetsgrupper och referenspersoner – många
har haft tillfälle att tycka till under arbetets gång. Ett
flertal ändringar har ändå utförts till följd av remissvaren:
• Förtydligande i ansvar och uppföljning för flertal av
etappmålen
• Ett par etappmål har strukits, målområdet ”Hållbara
transporter och fossilbränslefritt Borås” har ändrats till
”Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås”
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• Ett avsnitt angående miljömålens koppling till andra
styrdokument har lagts till
• Etappmål som rör levande landsbygd har flyttats från
avsnitt Hållbar Natur till Hållbar Samhällsplanering
• Vissa redaktionella ändringar
Det omarbetade förslaget till nya miljömål har nu
behandlats i den politiska styrgruppen och är på väg till
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige för beslut. Här
redovisas en sammanfattning av remissvaren.
Eventuella frågor besvaras av projektledare Carina Loh
Lindholm via telefon 033-35 50 49
eller e-post carina.loh.lindholm@boras.se.

Sammanfattning
Borås Stads miljömål 2013‑2016 har under våren 2012
sänts på remiss i syfte att få synpunkter på föreslagna
miljömål. Genom annonsering i Borås Tidning och tillgängliggörande av förslaget via webben och på Stadsbiblioteket i Borås har även allmänheten getts tillfälle att ha
synpunkter på förslaget. Totalt har ett trettiotal remissvar
inkommit. Nedan redovisas en kortfattad genomgång av
samtliga remissvar samt bemötande av dessa.
Remissvar har inkommit från följande remissinstanser:
Arbetslivsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
AB Bostäder (dels ordinarie remissvar,
dels tillägg avseende etappmål 8b, 8c, 8d)
Borås Djurpark
Borås Energi och Miljö
Borås Elnät
Fristadbostäder (tillägg avseende etappmål 8b, 8c, 8d)
Sandhultsbostäder och Toarpshus (avseende etappmål 8b,
8c, 8d)
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljömålssekretariet
Boverket
Trafikverket
Skogsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
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Högskolan i Borås
Västtrafik
LRF Borås Kommungrupp
Centerpartiet i Borås
Moderaterna i Borås
Ungdomsrådet
Naturskyddsföreningen i Borås
Enskilda svaranden

Sammanställning av inkomna synpunkter på remissförslaget
Generella synpunkter:
Vissa synpunkter är återkommande från flera remissinstanser, det gäller dokumentets struktur, ansvarsfördelning, förhållande till andra styrdokument, kostnadsuppskattning samt önskemål om att införliva krav på
närproduktion i miljömålen.

Tydligt och lättillgängligt dokument:

De allra flesta remissvaren inleder med att berömma
miljömålsdokumentets struktur, som anses tydligt och väl
strukturerat.

Ansvar för att etappmålen nås:

Flera remissinstanser har betonat vikten av att tydliggöra
ansvaret för att målen nås. I remissförslaget är ansvaret för
processen att nå vissa etappmål delat mellan flera nämnder/styrelser. I syfte att tydliggöra ansvaret har en huvudansvarig utsetts. Den huvudansvarige nämnden/styrelsen
har ett samordningsansvar för att driva processen för att
nå etappmålet i samråd med andra aktörer.

Förhållande till andra styrdokument:

Flera remissvar efterfrågar en tydligare redogörelse av hur
Borås Stads miljömål förhåller sig till andra kommunala
styrdokument, varför avsnittet ”Miljömålens koppling till
andra styrdokument” har lagts till.

Kostnadsuppskattning:

Flera remissvar uttrycker att ökat budgetutrymme kommer att krävas för ett framgångsrikt arbete för att nå miljömålen. Särskilt bedöms etappmål 1b, som rör miljöutbildning för samtliga anställda, kräva utökat budgetutrymme.
Det generella svaret är att då utökade resurser krävs för
åtgärder för att nå miljömålen ska detta hanteras inom den
ordinarie budgetprocessen enligt kommunens anvisningar.
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Närproduktion:

Miljö- och konsumentnämnden

Flera remissvar behandlar att man önskar ställa krav på att
varor ska vara närproducerade. Närproduktion innebär inte
automatiskt att en vara är mer miljövänligt än en som är
framtagen på annat håll, även när man väger in transporten.
Därför formuleras inte krav på närproduktion i miljömålen.

7.	Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås
Stads miljömål.
Noteras.

Specifika synpunkter från
remissinstanserna
Remissvarens synpunkter sammanfattas i korthet nedan,
med respons på synpunkten i kursiv text. Av utrymmesskäl har enbart positiva eller enbart instämmande synpunkter utelämnats.
Arbetslivsnämnden

1.	Arbetslivsnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.

Kulturnämnden

2.	Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads miljömål.
Noteras.
3.	För att nå målen behöver Kulturnämnden avsätta en
budget för miljöarbetet inom förvaltningen.
Behöver nämnden avsätta utökade resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska
tydligt framgå i budgetskrivningen att åtgärder för att
nå Borås Stads miljömål avses.

Lokalförsörjningsnämnden

4.	Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker Borås Stads
miljömål.
Noteras.
5.	Lokalförsörjningsnämnden anser att huvudansvarig
nämnd/styrelse bör anges för att klargöra samordningsansvaret.
Beaktas.
6.	Nämnden betonar att för de etappmål som enbart
ger miljömässiga vinster (till skillnad för de som även
ger ekonomiska vinster) bör särskilda medel avsättas
för att nå målet.
Noteras. Behöver nämnden avsätta utökade resurser
för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala
budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar.
Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen att åtgärder
för att nå Borås Stads miljömål avses.

8.	Miljömålens förhållanden till andra kommunala
måldokument bör förtydligas.
Beaktas. Ett avsnitt läggs till som beskriver relationen
till andra styrdokument.
9.	För att kunna arbeta framgångsrikt med miljömålsarbetet krävs fortsatta medel för miljöstrategiskt
arbete.
Noteras. Behöver nämnden avsätta utökade resurser
för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala
budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar.
Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen att åtgärder
för att nå Borås Stads miljömål avses.
10.	Etappmål 1a. Miljöförvaltningen föreslår att ledningssystemet Miljödiplomering används för uppfyllande av etappmål 1a. Miljödiplomering är, jämfört
med andra certifieringsmodeller för miljöledning,
kostnadseffektivt och väl anpassat för kommunala
verksamheter.
Beaktas.
11.	Etappmål 1b. För att kunna handla upp utbildning
enligt etappmålet krävs nya ekonomiska resurser.
Etappmålet bör vara formulerat som att anställda ska
ha tagit del av miljöutbildning, snarare än att det ska
erbjudas miljöutbildning.
Beaktas.
12.	Etappmål 4a. En oenig nämnd önskar även att närproducerade varor bör beaktas, inte enbart hänsyn
till miljö och etik.
Noteras. Ingen ändring är utförd. Närproduktion
innebär inte per automatik en miljövinst, varför det
inte skrivs in i miljömålen.
13.	En oenig nämnd önskar även att i ingressen till
avsnittet om Hållbar samhällsplanering, ändras
formuleringen till ”Nybyggnation sker i första
hand i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik
som landsbygd.” istället för remissens formulering
”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning i
befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik”.
Noteras. Ingen ändring utförd.
14.	Etappmål 4a – 4c avseende upphandling. Etappmålen behöver utformas vidare i samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska
nämnden i syfte att säkerställa att etappmålen är
uppföljningsbara och relevanta mål som kan nås.
Beaktas.
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15.	Etappmål 5b. Bullermätning genomförs inte vid
ordinarie miljötillsyn.
Beaktas, meningen stryks.
16.	Etappmål 7a. Även Kommunstyrelsen bör stå som
ansvarig nämnd då enheten för Samhällsplanering
arbetar med dessa frågor.
Beaktas.
17.	Etappmål 8b–8d. Etappmålen avseende energikrav
och energieffektivisering vid renovering bör gälla
även de kommunala bostadsbolagen.
Beaktas.
18.	Etappmål 11b. Etappmålet bör strykas då det redan
är beaktat i Vattenresursprogrammet.
Beaktas. Etappmålet tas bort från miljömålsdokumentet.
19.	Etappmål 11d. Etappmålet bör omformuleras. Antalet avlopp som inventeras varje år kan variera utifrån
förutsättningar och bör bestämmas i verksamhetsplanen för respektive år.
Beaktas.
20.	Etappmål 13c. Även Kommunstyrelsen bör vara
ansvarig nämnd för miljömål om kommunala naturreservat eller biotopskyddade områden.
Beaktas.

Samhällsbyggnadsnämnden

21.	Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
22.	Begreppet ”stadsmiljö” saknas bland miljömålen.
Noteras.
23.	I miljöpolicyn önskas att byggnader läggs till i meningen om hushållningsprinciper.
Noteras. Ingen ändring utförd. Det är riktigt att det ur
miljösynpunkt även är viktigt med hushållning av byggnader, men då mark, energi och råvaror nämns bedöms
inte ändringen nödvändig. I många fall innebär det en
hushållning med mark, energi och råvaror att bevara
äldre byggnader och återanvända det som redan finns
istället för att riva och genomföra nybyggnation, varför
ändringen inte bedöms nödvändig.
24.	Etappmål 7a. Nämnden ställer sig bakom etappmålet om bättre förutsättningar för resenärer att välja
hållbara färdsätt, men önskar visst förtydligande och
i vissa fall omformulering och tillägg i texten.
Beaktas.
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25.	Etappmål 7b. Nämnden ställer bakom etappmålet
om bättre infrastruktur för cykling men önskar att
etappmålet utvecklas till att omfatta cykelstrategi,
cykelplan och cykelbokslut. Man påpekar även att
SI-enheter bör användas vid uppföljning.
Beaktas.
26.	En oenig samhällsbyggnadsnämnd vill även att
meningen ”Nybyggnation sker i första hand genom
förtätning i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik” i ingressen till avsnittet om Hållbar Samhällsplanering, kompletteras med att även inkludera
landsbygden.
Noteras. Ingen ändring utförd.

Servicenämnden

27.	Servicenämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
28.	Etappmål 9a. Under rubriken Åtgärder önskar Servicenämnden att åtgärden som rör klimatkompensation för resor med flyg och bil bör strykas. Servicenämnden ifrågasätter miljönyttan med åtgärden och
tror att kostnaden för administrationen för klimatkompensation skulle bli hög.
Beaktas. Miljö- och konsumentnämnden har i 2012 års
budget i uppdrag att ta fram ett förslag till klimatkompensation. Det är viktigt att förslagen innebär en enkel
modell med enkel administration. Då ätgärden redan
finns beslutad stryks åtgärden från miljömålen.
29.	Etappmål 9b. År 2011 uppgick miljöbilsandelen
av Borås Stads tunga lastbilar till 26 % och inte
34 % som anges i dokumentet. Uppföljning av körd
sträcka per bränsleslag kräver en större investering
som inte kan motiveras med nyttan av uppföljning.
Beaktas.

Sociala omsorgsnämnden

30.	Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
31.	Mål 3 samt etappmål 4a: Nämnden anser att även
inriktning på närproduktion bör ingå i målen.
Noteras. Ingen ändring utförd, se tidgare motivering –
närproduktion innebär inte per automatik en miljövinst.
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32.	Nämnden anser även att meningen ”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning i befintlig
tätortsmiljö och nära kollektivtrafik” i ingressen till
avsnittet om Hållbar Samhällsplanering, kompletteras med att även inkludera landsbygden.
Noteras. Ingen ändring utförd.

Stadsdelsnämnden Norr

33.	Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen.
Noteras.
34.	Nya miljömål måste utgå från och stödja Borås Stads
vision.
Noteras. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen
av styrdokumenten. För att säkerställa att styrdokumenten harmoniserar har Borås Stads hållbarhetsstrateg varit en av referenspersonerna vid framtagandet
av remissversionen av miljömålen. Projektledaren för
miljömålen, Borås Stads miljöstrateg, har även varit
delaktig i remissbearbetningen av visionen, Borås 2025.
35.	Miljömålen behöver integreras i budgetprocessen.
Noteras. Avsikten är att miljömålsarbetet ska integreras
i budgetprocessen. Behöver nämnden avsätta utökade
resurser för miljömålsarbetet ska detta ske inom den
normala budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar. Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen
att åtgärder för att nå Borås Stads miljömål avses.
36.	Etappmål 1a och 1b. Nämnden ser svårigheter i att
finna resurser för att nå etappmålen som rör miljöutbildning för alla anställda och miljöledningsystem,
och betonar att flera utbildningar som rör kärnverksamheten redan har fått skjutas på till följd av
begränsade resurser.
Noteras.
37.	Etappmål 2a. Det är viktigt att Navet och Miljöförvaltningen förbereder och utformar utbildningar,
kursmaterial och årsschema som lärare enkelt kan
ta del av och inför i utbildningsplaneringen för att
säkra att skolorna ska kunna följa aktivitetsschemat.
Noterat. Även Stadsdelsnämnderna är inkluderade
som ansvariga för att etappmålet nås. Representanter
från Stadsdelsnämnderna bör delta i projektgrupp för
säkerställande av att utformningen uppfyller ovanstående krav.
38.	Etappmål 2b. Vikten av att Miljöförvaltningen och
miljökoordinatorer stöttar och inspirerar personalen
för införande av Grön Flagg på skolor och förskolor
betonas.
Noteras. De ansvariga nämnderna har i uppdrag att
utforma hur målet bäst nås, vilket bör inkludera insatser från miljökoordinatorer och Miljöförvaltningen.

39.	Etappmål 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c. Vikten betonas av
att Borås Stad tar fram stöd till storkök vad gäller
klimatanpassade menyer och stöd för upphandling
av ekologiska och etiska produkter samt utformar
modell för beaktande av livscykelperspektiv och
kemikaliekrav vid inköp.
Beaktas. De ansvariga nämnderna ska utforma detaljerade åtgärder för hur målen bäst nås. Miljö- och
konsumentnämnden läggs till som ansvarig nämnd för
etappmål 3b för att kunna arbeta med efterfrågat stöd.
40.	Etappmål 5b. Stadsdelsnämnden föreslår att Miljöförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen
tar fram information om bullerbegränsningar och
utifrån detta tar fram förslag på åtgärder som Stadsdelsförvaltningarna kan implementera, gärna under
2012/2013. Nämnden anser att även skolor, fritidshem och fritidsgårdar bör omfattas.
Noteras. De ansvariga nämnderna ska utarbeta en
handlingsplan för hur de ska arbeta för att nå etappmålet. Föreslaget arbetssätt kan inkluderas i handlingsplanen.
41.	Mål 8. Stadsdelsnämnden föreslår att Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen och miljökoordinatorer sammanställer information om effektiva
energiminskande åtgärder som delges verksamheterna och genomför mätningar och kostnader.
Noteras. Sedan hösten 2012 finns en resurs vid Miljöförvaltningen som arbetar med energieffektivisering av
Borås Stads verksamheter.

Stadsdelsnämnden Väster

42.	Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
43.	Nya miljömål borde utgå från och stödja Borås Stads
vision. Det är önskvärt med en tydlig matris hur
dokumenten hänger samman.
Beaktas. Ett avsnitt har lagts till som beskriver miljömålens koppling till andra styrdokument på miljöområdet.
44.	Stadsdelsnämnden önskar en tydlig agenda över året
när miljöredovisning ska lämnas in.
Noteras. De ansvariga nämnderna ska vid tertialredovisning och årsredovisning redovisa hur arbetet för att
nå etappmålen fortlöper.
45.	Etappmål 1a. För att arbetet med miljöledningssystem på ett effektivt och relevant sätt krävs konkret
vägledning, gärna med enkla mallar och gärna även
centrala medel för att kunna kartlägga verksamhetens betydande miljöpåverkan.
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Beaktas. Miljöledningssystemet Miljödiplomering
förordas, där mallar finns framtagna väl anpassade för
olika kommunala verksamheter.
46.	Etappmål 1b. Det bedöms som svårt att finna
tillräckliga resurser för vikarieanskaffning för att
personalen ska kunna delta i miljöutbildning.
Noteras.
47.	Etappmål 2a. Det är viktigt att pedagoger ingår i
projektgruppen för att säkerställa att det blir en bra
koppling till kursplanen.
Noteras. Som ansvariga för att etappmålet nås och
därmed för framtagandet av aktivitetsschemat är det
viktigt att stadsdelsnämnden ser till att relevanta deltagare är representerade i projektgruppen.
48.	Etappmål 2b. Nämnden ser svårigheter att med
nuvarande resurser kunna nå etappmålet att samliga
förskolor och skolor ska ha ett miljöledningssystem.
Nämnden påpekar också att en av hörnpelarna i miljöledningssystemet Grön Flagg är att viljan att införa
systemet ska ske utifrån ett underifrånperspektiv.
Noteras. Målet har diskuterats med Håll Sverige Rent,
som samordnar Grön Flagg-certifieringen i Sverige.
Håll Sverige Rent anser att målet är bra och att det inte
strider mot hörnpelare i Grön Flagg.
49.	Mål 3. Viktiga och relevanta mål om mat och miljö
där mycket arbete pågår inom nämnden. Det finns
behov av en sammanfattande kort information om
definitioner av ekologiska, etiska och fairtrade-produkter.
Noteras. En guide över olika märkningar finns framtagen och kan förmedlas via Miljöförvaltningen.
50.	Etappmål 5b angående minskat buller på förskolor.
Nämnden ser svårigheter att nå etappmålet inom
budgetram. Som åtgärder för att nå etappmålet
nämns specialfärg, särskilda möbler, mattor med
mera. Dessa material och möbler innebär en högre
inköpskostnad jämfört med gängse utrustning.
Beaktas. Behöver nämnden avsätta utökade resurser
för miljömålsarbetet ska detta ske inom den normala
budgetprocessen enligt kommunens budgetanvisningar.
Det ska tydligt framgå i budgetskrivningen att åtgärder
för att nå Borås Stads miljömål avses.
51.	Mål 8. Det är viktigt att få energimätning på lokala
enheter, för att kunna följa hur åtgärder påverkar
energiåtgången.
Noteras.
52.	Etappmål 9a. Angående klimatkonto för resande
med flyg och bil – det poängteras att det är viktigt
att systemet tar hänsyn till om det funnits en valmöjlighet till transportsätt.
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Noteras. Åtgärden om klimatkompensation tas bort
från miljömålen, då Miljö- och konsumentnämnden
redan har i uppdrag att ta fram en sådan modell. Tanken med klimatkompensation är just att ge möjlighet
att kunna kompensera, om man inte kunnat genomföra
resan på annat sätt än med bil eller flyg.
53.	Mål 10. Det ifrågasätts om målet att öka andelen
förnybara energikällor är realistiskt om inte utökad
budget avsätts.
Noteras.
54.	Allianspartierna i nämnden önskar att meningen
”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning
i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik”
stryks.
Noteras.

Stadsdelsnämnden Öster

55.	Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
56.	Nämnden önskar att utvecklingen av boenden på
landsbygden tillvaratas genom omformulering av avsnittet ”Hållbar Samhällsplanering” med meningen
”Nybyggnation sker i första hand genom förtätning
i befintlig tätortsmiljö och nära kollektivtrafik, men
även underlätta för den som vill bosätta sig på landsbygden”.
Noteras.

Tekniska nämnden

57.	Nämnden tillstyrker remissen.
Noteras.
58.	Etappmål 1a. Nämnden anser att det krävs utökade
resurser för att kunna uppfylla målet om miljöledningssystem. Nämnden ser gärna att förvaltningarna
ges stöd för att påskynda processen och skapa enhetlig struktur.
Beaktas. De nämnder och bolag som önskar införa
miljöledningssystemet Miljödiplomering föreslås få stöttning i det arbetet.
59.	Etappmål 4a. Nämnden önskar att även producenter
i närområdet ska tas hänsyn till vid upphandling av
varor och tjänster, inte enbart hänsyn till miljö och
etik.
Noteras. Närproduktion är inte per automatik en
miljövinst, varför något särkrav om närproduktion inte
kan fastställas i miljömålen.
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60.	I avsnittet Hållbar samhällsplanering, bör det framgå
att även nybyggnation på landsbygden omfattas.
Noteras.
61.	Etappmål 5c. Källan till buller är inte viktig. Man
bör inte nöja sig med att inventera endast buller från
fordonstrafik.
Beaktas.
62.	Etappmål 6a. De krav som utarbetas för Hållbart
byggande bör även gälla för de byggnationer som
utförs i kommunens egen regi.
Beaktas.
63.	Etappmål 6d. Etappmålet om förbättrade mötesplatser behöver förtydligas, både avseende åtgärder och
vad som menas med centrummiljö.
Beaktas.
64.	Etappmål 7a och 7b. Cykelutlåning finns redan
idag och kommer utvecklas vidare. Om Borås Stads
bilar ska vara tillgängliga för allmänheten kan inte
bilpoolens nuvarande organisation på Tekniska förvaltningen bibehållas.
Noteras.

tar redan idag enligt etappmål 8b och 8c. Etappmål
8d, som rör att renoveringar ska resultera i en 50 %
energiförbrukning, anses för ekonomiskt kostsamt
för flera av de fastigheter som bolaget har, exempelvis
hus byggda under åren 1965-74.
Beaktas. AB Bostäder läggs till som ansvarig nämnd för
etappmål 8b om energianvändning för uppvärmning av
fastigheter. Etappmål 8c stryks då det ingår i etappmål
6a som handlar om krav på hållbart byggande.

Borås Djurpark

71.	Borås Djurpark tillstyrker remissen.
Noteras.
72.	Bolaget anser att miljömålens förhållanden till andra
styrdokument blir förtydligade.
Beaktas.
73.	En ordlista saknas med förklaring till använda ord
och begrepp.
Noteras. Ej allmängiltiga ord och begrepp har i första
hand försökt undvikas, i andra hand förklaras direkt i
texten.

65.	Etappmål 8b. För att nå etappmålet om minskad
energianvändning krävs andra åtgärder än en inventering.
Beaktas. Åtgärdsförslagen förtydligas.

74.	Etappmål 3a. En förutsättning för att nå målet är att
Upphandlingsavdelningen säkerställer det ekologiska
utbudet.
Noteras.

66.	Etappmål 10b. Förtydliga målet så det framgår om
Borås Energi och Miljö själva ska producera vindkraften.
Beaktas. Etappmålet avser att stödja vindkraftsproduktion inom Borås kommun. Vindkraften kan etableras
av Borås Energi och Miljö eller av annan aktör.

75.	Etappmål 4c. Vikten av centralt satta krav avseende
miljö- och etisk hänsyn poängteras.
Noteras.

67.	Etappmål 10c. Ett lämpligt etappmål är att fjärrvärmeproduktionen till minst 95 % ska vara baserad på
biobränsle och avfall.
Beaktas. Ordet ”minst” läggs till i målformuleringen.

Utbildningsnämnden

68.	Nämnden tillstyrker remissen.
Beaktas.

76.	Etappmål 9a. Borås Djurpark ställer sig inte bakom
åtgärden att införa klimatkompensation för resor
med flyg och bil. Kostnad för administration tros
överväga nyttan med åtgärden.
Beaktas. Åtgärden inkluderas inte i miljömålen. Miljöoch konsumentnämnden har i uppdrag att ta fram ett
förslag till en modell för klimatkompensation, men
uppdraget läggs utanför miljömålsarbetet.
77.	Etappmål 10a. Etappmålet som rör ökad användning av solenergi bör även gälla samtliga kommunala
bolag.
Beaktas. De kommunala bolagen inkluderas och etappmålets formuleras om utifrån det.

AB Bostäder

69.	AB Bostäder tillstyrker remissen.
Noteras.
70.	Etappmål 8b, 8c, 8d. AB Bostäder anser att det är
rimligt att de som bostadsbolag arbetar för att nå
etappmål 8b och 8c, men inte 8d. AB Bostäder arbe-

Borås Elnät

78.	Etappmål 7c. Borås Elnät betonar att för att kunna
arbeta effektivt för att nå målet om laddstationer för
elbilar måste det definieras tydligt vad som förväntas.
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Beaktas. Förtydligande att Kommunstyrelsen har huvudansvar för att etappmålet nås, i samråd med Borås
Elnät och Borås kommuns Parkerings AB.

Borås Energi och Miljö

79.	Etappmål 6d angående förbättrade mötesplatser bör
kompletteras med åtgärdsförslag som rör miljöaspekter såsom behov av papperskorgar med sorteringsmöjlighet, uppbyggda gillplatser som minskar användandet av engångsgrillar, att miljömärkt material
används till exempelvis bänkar.
Beaktas. Etappmålet förtydligas och kompletteras.
80.	Etappmål 7d. Lägg till ordet ”publik” under Uppföljning.
Beaktas.
81.	Etappmål 10b. Korrigera informationen med mer
aktuella uppgifter avseende planerade vindkraftverk.
Beaktas.
82.	Etappmål 11d, inventering av enskilda avlopp.. Borås
Energi och Miljö är mottagare av slammet från enskilda avloppsanläggningar och är huvudman för de
allmänna vattentäkterna. Borås Energi och Miljö vill
därför även de vara ansvariga för att etappmålet nås,
i samråd med Miljö- och konsumentnämnden.
Beaktas.
83.	I kommande miljömål önskas mål som handlar om
att det uppmuntras att kranvatten dricks istället
för buteljerat vatten på kommunens restauranger,
ålderboende mm samt att kranvatten efterfrågas vid
bokning av konferenser.
Noteras.

Fristadbostäder

84.	Etappmål 8b, 8c, 8d. Etappmål 8b och 8c är inte
några problem för Fristadbostäder att nå. Etappmål
8d, som rör en 50 % lägre energiförbrukning efter
renovering, skulle troligen klaras även det, men
kostnaden kan variera vid olika renoveringar varför
det är mer oklart.
Beaktas. Fristadbostäder läggs till som ansvarig nämnd
för att nå etappmål 8b.
Etappmål 8c stryks då det inkluderas i etappmål 6a
som rör Hållbart byggande.
Sandhultsbostäder och Toarpshus

85.	Etappmål 8b, 8c, 8d. Etappmål 8b är möjligt att nå
med relativt snabbt återbetalda lösningar, etappmål
8c bedöms som ett tuffare men möjligt mål att nå
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som innebär utökade kostnader vid nybyggnationer
men lägre kostnader under ägandet. Etappmål 8c,
som handlar om att energiförbrukningen ska minska
med minst 50 % vid renovering, bör sättas in i sitt
sammanhang. Etappmålet kan vara omöjligt att nå
om energiförbrukningen inte var särskilt stor från
början.
Beaktas. Sandhultsbostäder och Toarpshus läggs till som
ansvarig för att nå etappmål 8b. Etappmål 8c stryks
då det inkluderas i etappmål 6a som rör Hållbart byggande.
Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Miljömålssekretariatet

86.	Det behöver förtydligas hur miljömålsdokumentet
relaterar till andra kommunala styrdokument. De
lokala miljömålen bör integreras i kommunens styrdokument där så är tillämpligt.
Beaktas.
87.	Det framgår inte tydligt om interna eller externa
parter utgjort referensgrupp. Sändlistan borde
inkluderat även grannkommunerna. En utställning
i kommunhuset tillsammans med en beskrivning
av miljötillståndet hade varit önskvärt. Likaså hade
det varit önskvärt med medborgardialog med yngre
åldrar som högstadielever och gymnasielever.
Noteras. Både interna och externa parter har använts
som referensgrupper/referenspersoner. Både referenskontakter, remisshantering och medborgardialog hade
gärna utökats, men såväl personella som ekonomiska
resurser har varit begränsade i miljömålsarbetet. Syftet
med arbetet har varit att nå en bred förankring för
miljömålen och vi bedömer ändå att tillräckligt många
parter har varit inblandade i arbetet.
88.	Länsstyrelsen ser en risk med att det inte finns någon
inbördes prioritering bland de åtgärder som ska
genomföras under perioden 2013 – 2016, och anser
att det bör adderas till miljömålsdokumentet.
Noteras. Prioritering och definitiv åtgärdslista ska
upprättas av respektive ansvarig nämnd/bolag.
89.	Det bör förtydligas vem som omfattas av respektive
miljömål. Ibland är det oklart om det är geografiska
borås, den kommunala förvaltningsorganisationen,
enbart nämnder eller enbart bolag som avses.
Beaktas. Samtliga mål har granskats och i vissa fall
förtydligats.
90.	Miljömålen bör kompletteras med en tydligare bakgrunds- och nulägesbeskrivning av miljötillståndet.
Noteras. Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med
förbättrad kartläggning och beskrivning av miljötillståndet i kommunen.
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91.	Etappmål 1a. Vid uppföljning av andel verksamheter
med miljöledningssystem bör man inte enbart titta
på antal, utan även kvalitet, då det kan skilja mycket
mellan olika verksamheter.
Beaktas. Uppföljning kommer ske av om det finns
certifierat miljöledningssystem eller annan form av
miljöledningssystem.
92.	Etappmål 1b. Det är viktigt att säkerställa att miljöutbildningen inte blir för global, utan täcker det
lokala och regionala handlingsutrymmet som kommunen har.
Beaktas. Måltexten är förtydligad.
93.	Etappmål 1b. Andel anställda som gått utbildningen
är ett bra uppföljningsmått.
Beaktas.
94.	Etappmål 3a. Eventuellt få in andel närproducerat i
målformuleringen, alltså komplettera 25% ekologiskt
att även rymma närproducerat.
Noteras. Vid formulering av miljömål har ambitionen
varit att vara så tydlig som möjligt. Närproducerat har
inte entydig definition, är inte alltid det miljövänligaste
alternativet och bör heller inte rymmas inom samma
mål som ekologiskt då det inte är samma mått.
95.	Etappmål 4b. Länsstyrelsen anser att det är positivt
om man lyfter in en diskussion vilken livslängd man
förväntar sig för olika produktgrupper. En diskussion kring vilka funktioner som kan behöva livscykelkostnadskalkyler är lämpligt.
Noteras.
96.	Etappmål 5a. Det är en för låg amibitionsnivå med
att 20 % av skolor och förskolor har en kvalitetssäkrad innemiljö.
Noteras. Vid formulering av miljömålen har det varit
viktigt att miljömålen är möjliga att nå.
97.	Etappmål 5b. Även grundskolan bör inkluderas
målet om minskade bullernivåer. Otydligt om enbart
inomhus- eller även utomhusbuller avses.
Beaktas. Måltexten förtydligas avseende att inomhusbuller avses. Visst är det angeläget att minska bullernivåer på grundskolor också, detta kan vara en möjlig
vidareutveckling av målet när miljömålen revideras vid
nästa tillfälle.
98.	Etappmål 5c. En högre ambitionsnivå önskas vad
gäller minskad bullerutsatthet från trafikbuller.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv 2002/49/
EG, och inom ramen för det sker bedömning och
hantering av omgivningsbuller. Ett åtgärdsprogram för
minskade bullerstörning kommer att utformas under

2013. Det har därför inte bedömts nödvändigt att
även inkludera åtgärder för minskad störning av trafikbuller i miljömålen.
99.	Etappmål 6a. Vid kravställande på hållbar nybyggnation rekommenderas att någon av de standards
som finns framtagna används, och att kraven även
möts med relevant uppföljning.
Beaktas. Etappmålet förtydligas.
100.	Länsstyrelsen saknar mål som berör hur kommunen
planerar. Hur hållbarhetsaspekten beaktas utifrån
verktygen översiktsplan och detaljplan, såsom
avseende hur bebyggelsestruktur, handel och service
utformas så att behovet av långa dagliga transporter
minskar och förutsättningarna för attraktiv kollektivtrafik, gång och cykeltrafik förbättras, med
trafikalstring som uppföljningsmått. Länsstyrelsen
undrar även hur miljömålen förhåller sig till spelreglerna i den nuvarande översiktsplanen, och önskar en
redogörelse för hur miljömålen kommer hanteras vid
en eventuell revidering av översiktsplanen. Ett förslag
till mål skulle kunna vara att följa den strukturbild
som tagits fram avseende transporter och bebyggelselokalisering, som bedöms som ett av Borås viktigaste
verktyg för hållbar samhällsplanering.
Noteras. När Översiktsplanen revideras tas hänsyn till
samtliga relevanta styrdokument, så som miljömålen.
Förslagen till miljömål motsätter sig inte på något sätt
de spelregler som anges i nuvarande översiktsplan.
101.	Mål 7, Minskad miljöpåverkan från trafiken. Länsstyrelsen önskar tydligare koppling till eventuell
transportplan och den kommunala energiplanen. De
effektiviseringsmål som tagits fram för 2010 – 2014
avseende kommunen och de kommunala bolagens
transporter samt fastigheter finns inte med i miljömålen, länsstyrelsen undrar varför.
Beaktas. Energiplanen kommer att revideras under
2013, likaså energieffektiviseringsstrategin. Vid revideringen kommer anpassning ske till miljömålen. Arbetet
med en transportstrategi har nyligen påbörjats inom
kommunen.
102.	Etappmål 7d. Länsstyrelsen und++rar om det är
ökad använding eller ökad produktion av biogas som
avses.
Noteras. Målet är ökad användning av biogas. I dagsläget är efterfrågan större än produktionen. För att nå
målet krävs därmed åtgärden ökad produktion.
103.	Etappmål 7e. Länstyrelsen är mycket positiv till mål
och åtgärder men ifrågasätter att samtliga åtgärder är
möjliga att nå inom tidsperioden. Det poängteras att
en ansvarig central resurs och centralt fordonshanteringssystem har på andra håll visat sig nödvändigt
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för att kunna genomföra tex ruttoptimering. Vidare
anses att det behöver förtydligas att målet rör både
persontransporter och godstransporter inom kommunens verksamheter.
Beaktas. Texten förtydligas.
104.	Etappmål 8c. Länsstyrelsen påpekar att krav på
maximal energiförbrukning av 50 kwh/m2 för el och
värma vid nybyggnation av kommunens egna fastigheter kommer gynna byggnation med värmepumpar
framför biobränsle och fjärrvärme
Beaktas. Etappmålet stryks och bedöms kunna utformas
inom etappmål 6a, krav på hållbart byggande.
105.	Etappmål 10a. Begreppet solenergi bör användas
snarare än solkraft, då solkraft för tankarna till
enbart el snarare än både el och värme.
Beaktas.
106.	Etappmål 10b. Det är inte tillräckligt tydligt att
etappmålet avser att 70 GWh produceras inom geografiska området Borås kommun årligen.
Beaktas. Texten förtydligas.
107.	Etappmål 11c. Ambitionsnivån vad gäller dagvattenhantering bör inkludera även vad man vill göra, inte
enbart förbättrade rutiner. Målsättningen bör vara
att så långt som möjligt ta hand om dagvatten lokalt
inom tomtmark, eller ordna med fördröjning/rening
innan det når recipient.
Noteras.
108.	Etappmål 11c och 11d. Inventering av avlopp och
hantering av dagvatten bör relateras till vattendirektivets kvalitetskrav vad avser statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så vis ge en geografisk
prioritering av var insatserna bör göras. Ett förslag
är att sammanfatta detta i ett eget etappmål med exempelvis framtagande av rutiner för plansidan utifall
sådana saknas.
Beaktas. Etappmålen kompletteras med prioriteringsanvisning utifrån kvalitetskrav i Vattendirektivet.
109.	Etappmål 12a. Länsstyrelsen anser att etappmålet
kan förtydligas genom att lägga till ”både på land
och på vatten” till formuleringen.
Beaktas. Tillägg sker i texten, av utrymmesskäl inte i
målformuleringen.
110.	Etappmål 13a. Förtydliga etappmålet genom att
lägga till formuleringen ”både på land och på vatten”.
Noteras. Ingen ändring bedöms nödvändig.
111.	Etappmål 13b. Etappmålet behöver konkretiseras
både vad avser mål och åtgärd. Lägg gärna till ”både
på land och i vattenmiljöer” sist i formuleringen.
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Beaktas. Texten förtydligas, men tillägg av målformulering bedöms inte nödvändig.
112.	Etappmål 13c. Det är otydligt att det är kommunala
naturreservat och kommunala biotopskyddade områden som avses. Lägg gärna till ”både på land och på
vatten” sist i målformuleringen.
Beaktas. Texten förtydligas, men målformuleringen
ändras inte.

Boverket

113.	Boverket avstår av resursskäl från att yttra sig.
Noteras.

Trafikverket

114.	Trafikverket anser att kopplingen till nationella mål
är god och att målen håller god kvalitet. Däremot
saknas i många fall god kvalitet i de åtgärdsförslag
som anges.
Noteras. En detaljerad åtgärdsplan för att nå etappmålet ska tas fram av de nämnder eller styrelser som är
ansvariga för att etappmålen nås.
115.	Ett längre tidsperspektiv saknas. Det vore önskvärt
med övergripande mål i ett längre perspektiv.
Noteras. Miljömålen är en handlingsplan för perioden
2013‑2016. Ett något längre tidsperspektiv finns i
Borås Stads nya vision som sträcker sig till 2025.
116.	Vikten av uppföljning av miljömålen kan inte nog
poängteras. I flera etappmål, t ex 4a, 4b, 4c och 9b,
behöver uppföljningen konkretiseras.
Beaktas. En översyn sker av metod för uppföljning för
samtliga etappmål.
117.	Etappmål 1a. En gemensam struktur för miljöledning saknas. Det vore lämpligt med ett och samma
miljöledningssystem för alla.
Beaktas. Miljödiplomering kommer att förordas som
modell för miljöledningssystem genom att nämnder och
styrelser erbjuds stöttning vid arbete för certifiering
enligt Miljödiplomering.
118.	Mål 2. Trafikverket anser att det finns få belägg för
att miljöundervisning i skolan ger effekt på samhällets samlade miljöprestanda. Det vore bättre att satsa
resurser på att få föräldrar att sluta skjutsa sina barn
till skolan med bil.
Noteras.
119.	Hållbar Samhällsplanering. Ambitionerna för området är utmärkta, men åtföljs inte av några konkreta
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och kvantitativa etappmål av vikt. Som förslag på
komplettering föreslås kvantifiering av hur stor andel
av nybyggnation som ska ske genom till exempel
förtätning i befintlig tätorsmiljö och nära kollektivtrafik. Det vore även bra med strategi kring handel
för att undvika externa handelsetableringar.
Noteras.
120.	Borås Stad har höga ambitioner att jobba med mobility management i Samhällsplaneringen. Det borde
märkas tydligare i avsnittet Hållbar samhällsplanering.
Noteras. Etappmål 7a rör åtgärder kring mobility
management.
121.	Mål saknas för färre störda av trafikbuller. Detsamma gäller störda från vibrationer.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv 2002/49/
EG, och inom ramen för det sker bedömning och
hantering av omgivningsbuller. Ett åtgärdsprogram för
minskade bullerstörning kommer att utformas under
2013. Det har därför inte bedömts nödvändigt att
även inkludera åtgärder för minskad störning av trafikbuller i miljömålen.
122.	Trafikverket visar i kapacitetsutredning av biltrafiken måste minska 20 % om vi ska nå de politiskt
beslutade klimatmålen. Kommunen bör presentera
etappmål som redovisar hur Borås ska bli en del av
lösningen.
Noteras. Ytterligare etappmål på trafikområdet blir
aktuellt när miljömålen revideras vid nästa tillfälle.
Kommunen har även nyligen påbörjat arbete med
trafikstrategi.
123.	Det saknas etappmål för luftkvalitet, vilket Trafikverket finner anmärkningsvärt.
Noteras. Kommunens löpande arbete som styrs av lagkrav är inte upptaget i miljömålen. Inom detta gäller
att Borås Stad arbetar för att uppfylla miljökvalitetsnormer och nationella miljömål för utomhusluft.
124.	Etappmål 7a. Trafikverket ifrågasätter om åtgärder
för att nå etappmålet om bättre förutsättningar för
resenärer att välja hållbara färdsätt ryms inom ordinarie budgetram.
Noteras. I de fall ansvariga nämnder/styrelser vill
genomföra åtgärder som kräver extra resurser ska det
hanteras inom den ordinarie budgetprocessen.
125.	Etappmål 7d. Etappmålet som rör ökad användning av biogas skulle vinna på att kompletteras med
potentialer och målgrupp, då biogasen inte räcker till
alla.
Noteras.

126.	Etappmål 7e. Ökad budgetram för att införa en logistikresurs är ett utmärkt steg för förbättring på området. Här har Borås möjlighet att bli en föregångare
och förebild. Det bedöms som sannolikt att det är en
snabbt insparad investering.
Noteras.
127.	Etappmål 8a. Att energianvändningen har minskat med 10 % på fyra år är glädjande och värt att
uppmärksamma. En analys av hur det har åstadkommits, och hur mycket ytterligare som är rimligt att
spara på exempelvis transportområdet, vore värdefullt.
Noteras. Kommunen arbetar vidare med energifrågorna där efterfrågade analys ingår.
128.	Etappmål 9a. Att följa upp olika former av resande är
viktigt. Generellt görs en stor del av tjänsteresorna i
privat bil oh för att resultatet inte ska bli missvisande
måste även dessa följas upp.
Noteras. Uppföljning kommer att göras för bilresor med
kommunens bilpool, övriga kommunägda bilar, samt
tjänsteresor med egen bil.

Skogsstyrelsen

129.	Etappmål 12b, 13a, 13c. Skogsstyrelsen uppskattar
etappmål om ökad ädellövskog, inventering av skyddade arter och upprättande av kommunala naturreservat och kommunala biotiopskydd. Skogsstyrelsen
påpekar även att det finns medel att söka inom
LDP-projektet Öka arealen ädellövskog samt att det
är viktigt att resultat tillgängliggörs digitalt så fler
aktörer kan använda dem.
Noteras. Kommunen arbetar mot en ökad digitalisering
av insamlad information.

Västra Götalandsregionen

130.	Västra Götalansregionen granskar inte förslaget annat än att man vill poängtera att Borås Stad har undertecknat Klimatstrategin för Västra Götaland och
att förhoppningen är att processen ”Smart energi”
ska utgöra stöd att nå miljömålen inom energiområdet.
Noteras.

Högskolan i Borås

131.	Miljömålsdokumentet bör kompletteras med lokala
handlingsplaner med specificerade tider för genomförande och löpande uppföljningar. Högskolans
egna erfarenheter visar att ledningens tydlighet och
engagemang samt ett delegerat ansvarstagande är
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framgångsfaktorer i arbetet.
Noteras. De nämnder/styrelser som är ansvariga för att
nå etappmål ska ta fram detaljerade åtgärdsplaner för
arbetet att nå etappmålen.
132.	Koppling och gränsdragning mellan miljödimensionen och övriga dimensioner inom hållbar utveckling
är otydlig. Att ha en miljöpolicy, istället för en policy
för hållbar utveckling, kan innebära en begränsning för Borås Stads fortsatta hållbarhetsarbete.
Högskolan föreslår att hållbarhet/hållbar utveckling
inledningsvis förklaras utifrån Borås Stads perspektiv, där miljödimensionen sätts i relation till övriga
dimensioner.
Noteras.

140.	Etappmål 10c. Statistik över andel avfall som
används för fjärrvärme bör inkludera fossil andel i
avfallet.
Noteras.

Västtrafik

141.	Västtrafik påpekar att infrastrukturplanering är en
viktig förutsättning för en god kollektivtrafik och ett
hållbart samhälle. Exempel på åtgärder är utbyggnad
av pendelparkeringar, förbättrad framkomlighet för
kollektivtrafiken i gatumiljön genom åtgärder som
prioriterade trafiksignaler och busskörfält.
Noteras.

133.	Detaljsynpunkter vad avser språk sid 6 ingressen,
miljö- och hållbarhetsfrågor ger intryck att miljö inte
är hållbarhetsfrågor. Sid 6, ordet lägstanivå bör ersättas med annat ord, sid 10 ordet eller bör bytas ut mot
respektive i tredje meningen.
Beaktas.

142.	Det är viktigt att tydliggöra hur kommunens strategiska dokument förhåller sig till varandra så de
kan användas på rätt sätt i de fall intressen strider
mot varandra. Miljömålen borde vara som bilaga till
kommunens översiktsplan.
Noteras.

134.	Mål 2 och etappmål 2a. Det är viktigt att en helhetssyn som rör hållbar utveckling tas upp och inte
enbart miljöpåverkan.
Noteras.

143.	Målbilden för kollektivtrafiken i Sjuhärad är att
kollektivtrafiken ska öka med 50 % fram till 2025.
Målet är framtaget av Sjuhärads kommunalförbund
i samarbete med Västtrafik, samtliga kommuner i
Sjuhärad och Västra Götalandsregionen. Det är viktigt att kommunens samtliga planer bidrar till öka
kollektivtrafikens attraktivitet.
Noteras.

135.	Etappmål 4b och 4c. Uppföljningen bör ske i antal
eller andel när det gäller krav vid upphandling.
Beaktas.
136.	Etappmål 5a. Att 20 % av skolor och förskolor ska
ha en kvalitetssäkrad innemiljö bedöms som en för
låg ambitionsnivå.
Noteras. En viktig aspekt vid framtagandet av miljömål
har varit att etappmålen ska vara möjliga att nå inom
tidsperioden.
137.	Etappmål 7a. Högskolan föreslår konkreta åtgärder
för att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken,
såsom analys av färdvägar, frekvens, inredning,/
komfort och miljöhänsyn, samt undersökning av
exempelvis studenters nöjdhet med den lokala busstrafiken.
Noteras.
138.	Etappmål 7c. Indikatorn användning av laddstationer för elbilar föreslås läggas till vid uppföljning.
Beaktas.
139.	Mål 9. Utsläpp av koldioxid kan läggas till som indikator.
Noteras.
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LRF Borås Kommungrupp

144.	LRF kommungrupp tillstyrker Borås Stads miljömål
2013‑2016.
Noteras.
145.	Mål 2. LRF kommungrupp betonar att det är viktigt
att barn får kunskap i landsbygdens resurser och
får möjlighet att besöka landsbygden, att få lära sig
matens ursprung. LRF föreslår ett samarbete mellan
Borås Stad och LRF för att se gården som en pedagogisk resurs.
Noteras. Åtgärderna ses som angelägna, och delges
ansvariga nämnder för etappmål 2a.
146.	Mål 3 och 4. LRF anser att Borås blir en mer matsmart kommun om maten är av god kvalitet och
producerad på svenska gårdar. Besprutad mat och
kemiska tillsatser är även de viktiga aspekter, liksom
sockerinnehåll. Borås Stad bör ställa samma krav på
importerad mat som på svenskproducerad mat när
det gäller miljö, djuromsorg och livsmedelssäkerhet.
LRF anser att en inköpspolicy för näringsrik kost tas
fram.
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Noteras. Miljökrav vid upphandling och ekologisk mat
ryms inom etappmålen.
147.	Avsnitt Hållbar Samhällsplanering. LRF anser att
nybyggnation bör tillåtas på lämplig mark och inte i
första hand genom förtätning i befintlig tätortsmiljö.
LRF påpekar att förtätning medför ökade bullerproblem vilket strider mot andra miljömål.
Noteras. Det finns många fall där intressen strider mot
varandra, även mellan olika miljömål. Nybyggnation
tillåts på lämpligt mark, såväl på landsbygd som i tätorter. Vid val av exploateringsområden är det ur flera
aspekter miljömässigt med förtätning. En viktig aspekt
är minskat bilberoende genom att skapa bra underlag
till en väl fungerande kollektivtrafik, en annan är att
inte förlora värdefull naturmark på landbygden.
148.	Etappmål 5c. LRF vill förtydliga att det inte är enbart trafikbuller som utgör störande buller utan även
exempelvis buller från vindkraft.
Beaktas. Etappmålet förtydligas.
149.	Mål 6. Etappmålen inom målet Borås planerar för
ett hållbart samhälle är för centruminriktat och
saknar landsbygdsperspektiv.
Beaktas. Etappmål 12 a som handlar om en levande
landsbygd flyttas till mål 6. Därmed blir endast etappmål 12b kvar för mål 12‑12b kan rymmas inom mål
13 som handlar om biologisk mångfald.
150.	Mål 7. LRF anser att barn på landbygden bör erbjudas kollektivtrafik till skolan.
Noteras. Området ligger dock utanför miljömålen.
151.	Etappmål 10b angående vindkraft. Vindkraft skapar
många konflikter. En ekonomisk ersättning till
föreningslivet enligt dansk modell skulle kunna vara
en lösning.
Noteras.
152.	Mål 11. LRF påpekar att önskemål om mer närproducerat och minskat näringsläckage blir en konflikt
då allt åkerbruk innebär näringsläckage. Vidare
bedöms att de miljöfarliga sedimenten läcker lika
mycket näringsämnen som samtliga enskilda avlopp
i Borås kommun gör, och det mest kostnadseffektiva
därför är att rena denna del av Viskan.
Noteras.
153.	Etappmål 11b. Det är bättre ur vattenskyddssynpunkt med samråd/dialog än med byråkratiska
regelverk som skyddsföreskrifter.
Noteras.
154.	Etappmål 11d. Enskilda avlopp bör inte enbart inventeras utan även bygga upp en kunskapsbank med

alternativa tekniker och sprida kunskap till brukare
och entreprenörer genom att ordna seminarier.
Noteras.
155.	Mål 12. Nedskräpning av naturen och utmed vägar
är ett stort problem. Borås Stad bör bedriva återkommande kampanjer för att hålla naturen ren och
påverka människor att sluta med nedskräpning. En
åtgärd är att se till att återvinningsstationer är öppna
när människor är lediga.
Noteras.
156.	Etappmål 13 c. Det behövs inte fler reservat utan en
levande landsbygd. Ett sätt att sprida kunskap är att
genomföra seminarier, temadagar och organiserade
naturvandringar.
Noteras.

Centerpartiet i Borås

157.	Etappmål 3a, 4a. Centerpartiet föreslår att etappmålen kompletteras till att även beakta närproducerade
livsmedel.
Noteras. Det är inte alltid miljömässigt bättre med
närproduktion, varför ingen ändring utförs.
158.	Centerpartiet önskar i avsnittet Hållbart samhälle
betona att nybyggnation även sker på landsbygden.
Noteras.

Moderaterna i Borås

159.	Moderaterna i Borås tillstyrker Borås Stads miljömål
2013‑2016 under förutsättning att synpunkterna
nedan beaktas.
Noteras.
160.	Miljömålens förhållande till andra kommunala
styrdokument som Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Vision 2025 m fl bör koordineras bättre.
Noteras.
161.	En översyn av trafiksituationen bör göras i stort,
framförallt i nord-sydlig riktning, i syfte att förbättra
framkomligheten och minska miljöbelastningen.
Noteras. Ett arbete med trafikstrategi har påbörjats
inom kommunen.
162.	Det är angeläget att miljömålsdokumentet kompletteras med en ordbok för att förklara använda
begrepp.
Noteras. Ambitionen har varit att använda ord som
enkelt kan förstås eller förklaras direkt i texten.
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163.	Etappmål 1a. Är det rimligt att samtliga förvaltningar och bolag ska arbete enligt ett miljöledningssystem? Anpassning borde ske utifrån varje förvaltnings/bolags specifika förhållande.
Noteras. Miljöledningssystem är ett sätt att få verksamheterna att arbeta strukturerat i syfte att minska den
negativa miljöpåverkan. Miljöledningssystemet utformas för att passa respektive verksamhet, och utgår från
en kartläggning av respektive verksamhets betydande
miljöpåverkan. Borås har en uttalad ambition att vara
en ” ledande miljökommun”. För en ledande miljökommun bedöms det som en självklarhet att hela kommunen arbetar strukturerat och verksamhetsintegrerad
med att minska sin negativa miljöpåverkan.
164.	Etappmål 1b. Moderaterna i Borås är tveksamma till
att samtliga anställda ska gå en miljöutbildning. Det
vore mer angeläget med en arbetsanpassad utbildning som relaterar till de arbetsuppgifter de anställda
har. Samtliga förvaltningar borde ha en miljökoordinator.
Beaktas. Det är viktigt att utbildningen inte enbart
höjer kunskap kring miljöfrågan, utan även kopplar till
hur kommunens anställda i sitt dagliga arbete och utifrån kommunens styrdokument arbetar för en hållbar
samhällsutveckling i alla perspektiv. Etappmålets text
omformuleras i syfte att förtydliga detta. Miljökoordinatorer ska finnas på samtliga förvaltningar och bolag
enligt nuvarande struktur på miljöarbetet inom Borås
Stad.

169.	Etappmål 9a. Moderaterna i Borås avstyrker åtgärder
att införa klimatkompensation för tjänsteresor med
bil och flyg i Borås Stad.
Beaktas. Åtgärdsförslaget stryks från miljömålsdokumentet. Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag
att ta fram en modell för klimatkompensation under
2012 varför åtgärden inte behöver inkluderas i miljömålen.
170.	Etappmål 10a. Det är viktigt att Borås Stad ställer
krav på lönsamhet om ökad användning av solkraft
förespråkas.
Noteras.
171.	Etappmål 10b. Vid önskemål om mer lokalproducerad vindkraft är det viktigt att beakta att vindkraftsproduktionen ska vara lönsam och att närmiljön för
boende ska vara acceptabel.
Noteras.
172.	Etappmål 10c. Målet rör att minst 95 % av fjärrvärmeproduktionen är baserad på biobränsle och avfall.
Principen att vi importerar avfall från andra länder
ifrågasätts av miljöskäl.
Noteras.

Ungdomsrådet

173.	Ungdomsrådet tillstyrker remissen.
Noteras.

165.	Etappmål 3a. Det bör anges hur man mäter ekologiska livsmedel om en viss procentnivå ska anges i
miljömålen.
Noteras. Målet om 25 % ekologiska livsmedel har Borås
Stad haft i tidigare lokala miljömål, det återfinns även
i de nationella miljömålen. De ekologiska livsmedlen
har hittills följts upp som andel ekologiska livsmedel av
den totala livsmedelsbudgeten.

174.	Mål 2. Ungdomsrådet anser att det är angeläget att
barn och unga får ökad och bredare kunskap om
miljö, men ställer sig tveksamt till att det kan rymmas inom den ordinarie verksamheten. Det anses
positivt att använda sig av befintliga verksamheter
som Navet för att hitta kreativa lösningar för undervisningen.
Noteras.

166.	Etappmål 7e. Ett förslag till ytterligare åtgärd är att
verka för att en cykelpool införs.
Noteras. Åtgärden föreslås inom etappmål 7b.

175.	Mål 5. Ungdomsrådet anser att bullernivåerna behöver minskas även på skolor, inte enbart förskolor.
Noteras.

167.	Etappmål 7c. Moderaterna avstyrker förslag om
att projektgrupp ska tillsättas som utser strategiska
platser för laddstationer för elbilar.
Noteras.

176.	Mål 7. Förutsättningarna behöver förbättras för att
välja hållbara färdsätt. Att åka kollektivt behöver
vara det enklaste alternativet. Busspriserna är för
höga och det behövs fler sätt att betala för resan.
Bussturerna behöver bli fler.
Noteras.

168.	Etappmål 7d. Behov av fler tankställen för fordonsgas måste utredas innan målet tas.
Noteras. Målet rör inte fler tankstationer, men målet är
att fler ska kunna använda biogas som fordonsbränsle.
I dagsläget täcker inte produktionen av biogas efterfrågan, varför biogasen får kompletteras med naturgas. Ett
första steg är därför att utöka produktionen av biogas.
B 550

kommunfullmäktiges handlingar | 20 December 2012

Naturskyddsföreningen i Borås

Enskilda svaranden

177.	Rent allmänt tycker Naturskyddsföreningen att
miljömålsdokumentet är ganska luddigt skrivet.
Noteras. Många andra remissvar lämnar synpunkten
att texten är tydlig och väl genomarbetad.

Endast underskrivna synpunkter redovisas.

178.	Det saknas många gånger svar på frågan hur och när
miljömålen ska uppnås.
Etappmålen ska nås under tidsperioden 2013 – 2016.
Respektive ansvarig nämnd/styrelse ansvarar för att ta
fram detaljerad handlingsplan för hur etappmålet ska
nås.
179.	Det saknas konkreta miljömål för utbyggnad av
cykelbanor, kollektivtrafik och luftföroreningar.
Noteras. Cykelbanor ingår i etappmål 7b. Kollektivtrafiken berörs i etappmål 7a. Konkreta mål om ämnen
i luft tas inte upp då det ingår kommunens ordinarie
verksamhet att miljökvalitetsnormer för utomhusluft
inte överskrids.

Mikael Andersson
180.	Miljömålen borde även inkludera att reducera buller
utmed större genomfartsleder. Ett antal förslag på
bullerdämpande åtgärder ges.
Noteras. Borås Stad omfattas av EU-direktiv för buller,
där inventering har utförts under 2012 och ett åtgärdsprogram ska upprättas under 2013.
Jonatan sjöstrand
181.	Mål 4. Upphandlingsmålen bör förtydligas med information och utbildning, så att samtliga upphandlande enheter vet vad som gäller.
Noteras. Ingen ändring utförs i texten, men det är
generellt angeläget att nå ut med informationen i
antagna styrdokument.
182.	Mål 1. Förskolor och skolor bör ha samma mål som
andra verksamheter för miljöledningssystem. Grön
Flagg är inte ett heltäckande miljöledningssystem.
Noteras. Vid framtagande av etappmål har det varit
viktigt att etappmålen ska kunna nås inom tidsperioden. Grön Flagg är ett enklare ledningssystem, och förhoppningen är att etappmålet därmed ska kunna nås.
183.	Etappmålen som rör energieffektivisering bör inkludera åtgärder som exempelvis brytkontakter till
datorer och rörelsesensorer till belysning.
Noteras. Exempel på bra åtgärder som bör införas i
verksamheterna.
Antonina Tagajeva
184.	Miljömålen bör inkludera åtgärder för minskad
nedskräpning, exempelvis kring busshållplatser.
Noteras.
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Nr 109
Arkivregler för Borås Stad
2012-11-19

2011/KS0851 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Gällande Arkivreglemente för Borås Stad skrevs delvis
om i samband med den nya nämnd- och förvaltningsorganisationens införande i januari 2011. Ursprungligen är
Arkivreglementet utarbetat 1971 med viss ändring 1985.
Då reglementet i sina grunder är föråldrat har Kulturnämnden den 8 december 2011 godkänt ett nytt förslag
till arkivreglemente och översänt det till Kommunstyrelsen för fastställelse av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga
nämnder och bolag.
Sociala omsorgsnämnden, Servicenämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder i Borås och
Borås Elnät AB har tillstyrkt förslaget.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har avstått från
att yttra sig.
Stadsdelsnämnden Väster framför att det är viktigt att
Borås Stad arbetar för att kunna införa elektronisk arkivering men har i övrigt inget att invända mot förslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker också förslaget men
vill dels tillföra i 5 kap ett tillägg om två paragrafer kopplade till elektronisk arkivering och dels väcka frågan om
”outsourcing” av arkiv och att frågan om äkthet konstitue
ras av identisk avbildning eller av informationsinnehållet
bör klargöras. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget
med vissa synpunkter. Frågan om arkivansvar bör följa
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tjänsteägaren enligt den nya tjänsteförvaltningsmodellen,
nämnden anser att det är viktigt med att införa elektronisk
arkivering och att konvertering och migrering beaktas vid
upphandlingar av verksamhetssystem samt att förslaget
bör förtydligas med uppgift om vem som fattar beslut om
gallring.
Kulturnämnden har också den 14 juni 2012 önskat göra
en mindre justering av sitt eget förslag från december
2011.
Kommunstyrelsen tillstyrker Kulturnämndens förslag
och den komplettering som nämnden gjort beträffande
arkivansvaret för IT-system. De frågor som i övrigt har
väckts anser Kommunstyrelsen att Kulturnämnden genom
Stadsarkivet bör kunna hanteras som löpande verkställighetsfrågor snarare än att ställningstaganden stadfästs i
arkivreglerna.
I enlighet med den struktur som Kommunfullmäktige
antagit om styr- och ledningssystem bör dokumentet
benämnas regler och inte reglemente.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Arkivregler för Borås Stad fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Borås Stads Arkivregler
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2012-12-20
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Kulturnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016

3§

När det inte klart framgår vem som har arkivansvar för ett
it-system beslutar Stadsarkivet om detta.

4§

Arkivvård, som gallring och rensning, samt kostnader för
detta är varje myndighets ansvar tills handlingarna överlämnats till Stadsarkivet.

Arkivregler
Förutom bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) och
arkivförordningen (1991:446) gäller dessa regler för den
kommunala arkivvården i Borås Stad.

1 kap. Tillämpningsområde
1§

Dessa regler gäller för Kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges
revisorer samt andra kommunala organ med självständig
ställning.

2§

Reglerna gäller även för bolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande, om så har beslutats. Reglerna gäller även de
samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar
enligt särskild överenskommelse.

3§

Reglernas bestämmelser är teknikoberoende.

2 kap. Myndighetens arkivansvar
1§

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt
arkivlagen, arkivförordningen, dessa arkivregler samt
andra av Stadsarkivet utfärdade råd och anvisningar.

2§

Vid omorganisationer eller förändringar av kommunens
rättsligt bestämmande inflytande ska myndigheten beakta
följderna av sin hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska i god tid innan samråda med Stadsarkivet.
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5§

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning.
Arkivbeskrivningen anger vilka slag av handlingar som
kan förekomma, hur arkivet är organiserat och om särskilda bestämmelser gäller.
Arkivförteckningen är en systematisk redovisning över de
handlingar som finns på myndigheten och var de förvaras.
Båda ska fortlöpande revideras.

6§

Myndigheten ska ha en arkivansvarig samt lämpligt antal
arkivredogörare. Stadsarkivet ska skriftligen informeras
om vilka personer som utsetts.
Arkivansvarig ska
• känna till bestämmelser och anvisningar om arkivvård
• bevaka tillämpningen av arkivlagen och dessa arkivregler
• bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering
• bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation
eller arbetssätt ändras
• utarbeta gallringsanvisningar i samråd med Stadsarkivet
• informera berörd personal om arkiv
• samråda med Stadsarkivet och med arkivredogörarna.
Arkivredogöraren ska
• känna till bestämmelser och anvisningar om myndighetens arkivvård
• vårda myndighetens handlingar
• hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen
• biträda vid utarbetandet av gallringsanvisningar
• verkställa beslutad gallring
• se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen
• förbereda avlämning av handlingar till Stadsarkivet
• samråda med arkivansvarig och Stadsarkivet i arkivfrågor.
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3 kap. Arkivmyndighet

3§

1§

Kulturnämnden är arkivmyndighet.

Förutsättningarna för ett långsiktigt digitalt bevarande ska
beaktas vid upphandling eller utveckling av it-system som
ska hantera allmänna handlingar.

2§

6 kap. Arkivförvaring

Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett stadsarkiv.
Stadsarkivet är beredande och verkställande organ för arkivmyndigheten med uppgift att bevara vårt gemensamma
kulturarv och göra det tillgängligt för allmänheten.

1§

Allmänna handlingar ska förvaras på ett sådant sätt att
de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig
åtkomst.

3§

Arkivmyndigheten ska genom Stadsarkivet utöva tillsyn
över myndigheternas arkivvård samt lämna råd och anvisningar.

4 kap. Dokumenthanteringsplan
1§

Varje myndighet ska ha en dokumenthanteringsplan som
redovisar de handlingar, oavsett media, som finns på
myndigheten och hur de ska hanteras. Planen utarbetas
av respektive myndighet i samråd med Stadsarkivet och
fastställs av respektive nämnd. Myndigheten ska årligen gå
igenom planen och revidera den vid behov.

2§

Vid ny- och ombyggnad av arkivlokal ska myndigheten
samråda med Stadsarkivet som ska granska föreslagen lokal.

3§

Arkivlokal ska vara godkänd av Stadsarkivet innan den tas
i bruk.

7 kap. Gallring
1§

5 kap. Arkivbeständighet

Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar.
Konvertering eller migrering räknas som gallring om det
medför
• informationsförlust
• förlust av möjliga sammanställningar
• förlust av sökmöjligheter
• förlust av möjligheten att fastställa informationens
äkthet.

1§

2§

Handlingar som ska bevaras för framtiden ska framställas
med material och metoder som garanterar informationens
beständighet. För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt.

Myndigheten beslutar om gallring i sitt arkiv, efter samråd
med Stadsarkivet, om inte annat följer av lag eller förordning. Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i myndighetens dokumenthanteringsplan.

2§

Handlingar som ska gallras förvaras på myndigheten tills
gallring verkställts.

2§

Arkivmyndigheten beslutar i frågor som rör kommunövergripande dokumenthanteringsplaner.

Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav
tillämpas, om inte arkivmyndigheten utfärdar andra
bestämmelser.

3§

Gallring får inte ske utan beslut.
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4§

4§

Handlingar som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras.
Innehåller handlingarna sekretessbelagd information,
måste de förstöras under kontroll.

Myndigheten kan vid organisationsförändring överlämna
sitt arkiv - eller del av det - till annan myndighet inom
kommunen, efter samråd med Stadsarkivet. Överlämnandet ska dokumenteras.

5§

Stadsarkivet får besluta om undantag från myndighetens
gallringsbeslut.

6§

Stadsarkivet beslutar om gallring i arkiv som överlämnats
till arkivmyndigheten.

Del av övertaget eller förvarat arkiv får inte införlivas i den
egna myndighetens arkiv utan godkännande av Stadsarkivet.

10 kap. Utlåning
1§

Huvudregeln är att inte låna ut originalhandlingar utan
istället tillhandahålla kopior.

8 kap. Rensning
1§

2§

Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig
betydelse, som inte behövs för att förstå ärendet.

Arkivhandlingar kan undantagsvis utlånas till
• kommunala myndigheter för tjänsteändamål
• institutioner som Riksarkivet beviljat inlåningsrätt.

2§

3§

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande
rensas vilket ska göras av person med god kännedom om
handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet.

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former
att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnandet kan ske enligt
tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

9 kap. Överlämnande

Vid fjärrlån gäller Riksarkivets regler om Stadsarkivet inte
medger annat.

1§

När myndighetens arkivhandlingar inte längre behövs för
den löpande verksamheten kan Stadsarkivet efter överenskommelse överta dem för fortsatt vård.

4§

Arkivhandlingar får endast utlånas mot kvitto. Lånen ska
alltid vara tidsbegränsade.

2§

Överlämnandet ska ske enligt dokumenthanteringsplanen, eller så som myndigheten och Stadsarkivet kommer
överens om.

3§

Arkivleverans till Stadsarkivet ska åtföljas av leveransreversal. När Stadsarkivet och myndigheten undertecknat
reversalen övergår ansvaret för arkivhandlingarna till
arkivmyndigheten.
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11 kap. Ändring av reglerna
1§

Kulturnämnden har som arkivmyndighet rätt att göra
smärre justeringar i dessa regler. För genomgripande ändringar krävs beslut i Kommunfullmäktige.
Länk till tidigare lydelse (Arkivreglemente)
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Remissvar
2011-12-08
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Arkivreglemente för Borås Stad

Borås Stadsarkiv önskar dock göra en mindre justering i 2
kap. § 3, efter att yttranden inkommit, till lydelsen ”När
det inte klart framgår vem som har arkivansvar för ett ITsystem beslutar Borås Stadsarkiv om detta”.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef

Beslut
Kulturnämnden godkänner Arkivreglemente för Borås
Stad.
Arkivreglemente för Borås Stad är daterat 1971 med viss
ändring 1985. Detta reglemente skrevs delvis om i och
med omorganisationens genomförande i januari 2011.
Reglementet var dock något föråldrat varför ett nytt förslag nu har arbetats fram av Stadsarkivet.
Arkivreglementet har granskats av stadsjurist, informatör
samt organisationschef vid Borås Stadskansli. Då Kulturnämnden godkänt arkivreglementet ska det fastställas av
Kommunfullmäktige.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

2012-06-14

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Utdrag ur protokoll

2012-03-22

§ 69
Förslag till Arkivreglemente för
Borås Stad
Anteckningar
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit
yttrande.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget med de
synpunkter som framförs i Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och beslutar översända detsamma till Kommunstyrelsen som svar på remissen.

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Justering av 2 kap. § 3 i Arkivreg‑
lemente för Borås Stad
Beslut
Kulturnämnden godkänner justering av 2 kap. § 3 i
Arkivreglemente för Borås Stad.

Yttrande
Kulturnämnden har vid sammanträde i december 2011
godkänt förslaget till nytt Arkivreglemente för Borås Stad.
Kommunstyrelsen har som remiss skickat förslag till
Arkivreglemente för Borås Stad till nämnder och bolag i
Borås.
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2012-03-05
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Remiss över förslag till Arkivreg‑
lemente för Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0851

I 7 kap. Gallring l § anges: ”Med gallring avses förstöring
av allmänna handlingar. Konvertering eller migrering
räknas som gallring om det medför
• informationsförlust
• förlust av möjliga sammanställningar
• förlust av sökmöjligheter
• förlust av möjligheten att fastställa informationens äkthet”

Kommunstyrelsen har begärt remissvar över förslag till
Arkivreglemente för Borås Stad.

I e-arkivsammanhang ser vi främst frågan om informationens äkthet som något oklar. Om äktheten konstitueras av
en identisk avbildning eller av informationsinnehållet bör
klargöras.

Beslutsförslag

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVAL1NINGEN
Tomas Rossing
förvaltningschef

Begäran

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka förslaget med de synpunkter som framförs i
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Från Stadsdelsnämnden Väster

Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande

Utdrag ur protokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upphandlat en earkivlösning enligt SS-ISO 14721:2003 Open Archival
Information System (OAIS). Uppbyggnaden har skett i
nära samarbete med Stadsarkivet för att bli en generelllösning som Borås Stads e‑arkiv.

§ 24
Yttrande över arkivreglemente
för Borås Stad

På några punkter vill Samhällsbyggnadsförvaltningen
tillföra regler som är kopplade till elektronisk arkivering.
I 5 kap. Arkivbeständighet vill vi lägga till två paragrafer:
4 § Arkivbeständigheten i elektroniska arkiv säkerställs
genom att, utöver den backupptagning som generellt sker,
uttag av hela volymen görs regelbundet inkl test av återläsning.
5 § Når elektroniska handlingar konveneras” eller migreras skall detta ske med bibehållen läsbarhet och tillgänglighet.
I 6 kap. Arkivförvaring l § anges i förslaget:”Allmänna
handlingar ska förvaras på ett sådant sätt att de skyddas
mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst.”
Vilka principer som bör gälla för att skydda handlingar
vid ”outsourcing” (inom eller utom landets gränser) av
arkiv bör anges eller om rådighet över arkivet genom drift
på egna servrar ska vara grundprincipen.
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Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att lämna
yttrande över arkivreglemente för Borås Stad.
Det är viktigt att Borås Stad arbetar för att kunna införa
elektronisk arkivering. För övrigt finns inte något att
invända mot förslaget till arkivreglemente.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att godkänna upprättat
yttrande.
Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Jenny Bedin
Nämndsekreterare
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2012-03-05

2 kap. 3§ Myndighetens arkivansvar

Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att lämna
yttrande över arkivreglemente för Borås Stad.

Nämnden undrar vilket ansvar som egentligen menas för
IT-system. Stadsdelsnämnden menar att varje nyttjande
nämnd är arkivansvarig för sina handlingar i IT-system.
Om någon nämnd ska ha arkivansvar för ett IT-system så
bör det följa tjänsteägaren enligt den nya tjänsteförvaltningsmodell som gäller i Borås Stad. Nämnden menar att
Stadsarkivet inte borde kunna besluta om vem som har arkivansvar, utan arkivansvar följer den som är tjänsteägare.

Reglementet har varit något föråldrat och ett nytt förslag
har utarbetats av stadsarkivet och godkänts av Kulturnämnden.

5 kap. Arkivbeständighet

Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Yttrande över arkivreglemente
för Borås Stad

Det är viktigt att Borås Stad arbetar för att kunna införa
elektronisk arkivering. För övrigt finns inte något att
invända mot förslaget till arkivreglemente.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att godkänna upprättat
yttrande. Beslutet översänds till Kommunstyrelsen.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
stadsdelschef

2012-03-29

Det är viktigt att Borås Stad arbetar för att kunna införa
elektronisk arkivering och att kvalitetssäkra arkiv-/verksamhetssystem upphandlas. Det är även viktigt att vid
upphandling av verksamhetssystem särskilt beakta konvertering och migrering av lagrade uppgifter så att dessa inte
förloras (jämför med 7 kap. 1§).

7 kap. 3§ Gallring

Nämnden undrar vad som menas med att gallring inte får
ske utan beslut. Nämnden menar att uppgift om ansvarig
arkivredogörare och tidsfrist för gallring bör regleras i
dokumenthanteringsplanen och arkivredogörare bör även
ansvara för gallring. Om textformuleringen enligt framlagt förslag behålls så bör texten förtydligas med uppgift
om vem som fattar beslut om gallring av handlingar och
hur dessa beslut ska dokumenteras och lagras.

Från Stadsdelsnämnden Norr

Barnkonsekvensanalys, BKA

Yttrande Arkivreglemente
för Borås Stad

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Nej.

Beslut

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

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Arkivreglemente för Borås
Stad samt översänder remissvaret till Kommunstyrelsen.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna
yttrande på förslag till Arkivreglemente för Borås Stad. Reglementet har varit något föråldrat och ett nytt förslag har
utarbetats av Stadsarkivet och godkänts av Kulturnämnden.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012-03-19.

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker Arkivreglemente för
Borås Stad med vissa synpunkter.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande		 Stadsdelschef
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Nr 110
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m den 30 juni 2012
2012-11-05

2012/KS0390

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 §
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska
ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden
anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
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för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Socialstyrelsen ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
Socialstyrelsen har kommit överens om att rapporteringen
ska göras på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till Socialstyrelsen anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson gentemot
Socialstyrelsen och sköter nyanmälan och ändringar av
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd
förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut
35
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2012
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade t o m 31 mars 2012

Nämnd

Inga ej verkställda beslut

Social omsorgsnämnd

Ej
verkställda
beslut
X

X

X

X

X

Antal dagar sedan beslut
Typ av insats

Män
30 juni kvinnor

Kontaktperson

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse

Ledsagarservice

Daglig verksamhet

Kontaktperson enligt LSS

Vid juni månads utgång fanns sex ej verkställda beslut. En
brukare är inte längre intresserad av kontaktperson och
beslutet kommer av avslutas. För två brukare har insatsen
avbrutits under mars 2012 och det har hittills inte gått att
hitta lämpliga kontaktpersoner. Övriga tre beslut är svåra
att verkställa beroende på att brukaren har funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen eller så har brukaren speciella önskemål om
kontaktperson. Ofta krävs flera möten mellan brukaren
och olika kontaktpersoner innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda

515

31 mars

M

424

236

K

145

91

M

91

K

164

M

102

K

807

M

716

787

M

696

705

M

614

759

K

668

459

M

368

505

K

414

437

M

346

446

M

355

425

K

387

253

K

162

961

K

870

317

K

226

387

M

296

122

M

145

M

181

K

430

K

339

429

K

338

277

M

186

156

M

116

K

under detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts.
Under våren har flera aktiviteter genomförts för att rekrytera kontaktpersoner. Ansvariga enhetschefer har besökt
olika utbildningar, medverkat vid Arbetsförmedlingen och
tryckt upp en ny folder.

Ledsagarservice enligt LSS

Vid juni månads utgång fanns två icke verkställda beslut.
För en brukare har insatsen delvis avbrutits i samband
med att en ledsagare slutat sin anställning. Flera nya ledsaB 561
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gare har presenterats men den enskilde har avböjt.
En ledsagning har inte kunnat påbörjas på grund av
hälsoskäl.

Korttidsvistelse enligt LSS

Tre ej verkställda beslut. Ett är delvis verkställt genom
lägerverksamhet och brukaren är inte intresserad av någon
annan korttidsform. Det finns beslut om stödfamilj men
brukaren vill avvakta. En brukare väntar på plats hos
extern lägerarrangör och har fått erbjudande om kommunens läger i väntan på detta. Ett beslut kvarstår som ej
verkställt sedan mars 2010. Olika lösningar har erbjudits
men familjen har önskan om specifikt korttidshem där det
inte finns någon ledig plats.

Bostad med särskild service enligt LSS

Vid juni månads utgång fanns tio ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Tre av brukarna har erbjudits
och tackat ja till lägenhet på gruppboendet Älggatan (f d
Dammkullevägen), med planerad byggstart 2013. För
två brukare planeras köp av plats utanför Borås Stads
verksamhet. En av dessa har tackat ja och kommer att få
en lägenhet hos en privat vårdgivare under hösten 2012.

B 562

Carema Orkidén AB har ansökt hos Socialstyrelsen om
tillstånd och en brukare planeras få sitt boendebeslut verkställt i Borås men genom avtal med Carema. Tre brukare
har specifika önskemål om boende och stadsdel och har
därför tackat nej till erbjuden lägenhet. Övriga beslut har
inte kunnat verkställas då brukarens funktionsnedsättning
och/eller ålder inte har passat in på lediga lägenheter.

Daglig verksamhet enligt LSS

Fem beslut rapporteras som ej verkställda. Daglig verksamhet verkställs enligt LOV antingen av externa utförare
eller av Arbetslivsförvaltningens dagliga verksamhet som
också är icke-valsalternativet. Verkställigheten inom Arbetslivsförvaltningen har fördröjts för vissa brukare då förvaltningen planerat och genomfört anpassningar inom den
dagliga verksamheten. En brukare har väntat över ett år på
daglig verksamhet och enligt Arbetslivsförvaltningen kan
beslutet verkställas först i oktober 2012 pga ombyggnation
och anpassningar i den dagliga verksamheten. Familjen
har avlösarservice i hemmet i väntan på daglig verksamhet.
En brukare har gjort studiebesök och praktik men tackat
nej till erbjuden plats. Två brukare har gjort studiebesök
och praktik men vill avvakta till efter sommaren. En
brukare har behov av verksamhet nära bostaden vilket är
svårt att erbjuda.
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2012-11-05

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap 1 § SoL t o m den 30 juni 2012
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 30 juni 2012

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

Typ av bistånd

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

X

X

X
X

K

259

K

145

K

102

K

204

K

201

K

204

K

Kontaktperson

128

K

94

M

155

M

108

M

Kontaktfamilj

380

M

380

M

Kontaktperson

122

M

115

M

127

M

127

M

127

M

289

Behandlingshem

X

Permanent bostad (Särskilt boende)
X

X
Arbetslivsnämnden

227

31 mars

Permanent bostad (Särskilt boende
X

Stadsdel Norr

Män/
30 juni kvinnor

Kontaktfamilj
X

Stadsdel Väster

Antal dagar sedan beslut

Ej
verkställda
beslut

Kontaktfamilj

Kontaktperson
X

HVB-hem

110

M

X

Kontaktperson

306

K

95

K

X

Social omsorgsnämnd

Analys Stadsdel Öster

Orsaken till sex av sju icke verkställda gynnande beslut
inom äldreomsorgen, Stadsdel Öster, är att den enskilde
tackat nej till en eller flera erbjudna platser. Den som
erbjudits plats bor i det egna hemmet med få eller inga
hjälpinsatser från kommunen. De är över 90 år och har
skrivit på en förenklad överenskommelse om vård- och
omsorgsboende. Kommunens vård- och omsorgsboende
används i dessa fall som en form av bostadsförmedling.
Den enskilde vill vänta hemma tills det önskade specifika
boende och storlek på lägenhet blir ledig. Orsaken till ett

215

av de icke verkställda gynnande besluten är att det varit
svårt att finna en kontaktperson som passar de specifika
behov som brukaren har.
Inom IFO Barn och familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med ej verkställda beslut för kontaktpersoner/
kontaktfamiljer för att få dem verkställda så snart som
möjligt. Svårigheten är att hitta rätt lösning för de speciella
behov som ett specifikt barn har. Om barnet har mycket
särskilda behov eller svårigheter blir det extra svårt att
hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.

B 563
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Analys Stadsdel Väster

Analys Stadsdel Norr

Ärendehandläggning Äldreomsorg inom stadsdel Väster
hade den 30 juni 2012 inte några gynnande beslut tagna
före den 31 mars 2012 som ännu inte verkställts.

Finns en kö när det gäller kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Särskilt kontaktfamiljer är behovet och efterfrågan
större än vad som nyrekryteras. När det gäller Familjehemsenheten på Sdf Väster som har ansvaret för rekrytering så kommer det att ske en förändring av arbetsuppgifter inför 2013 som bör kunna ge utökad tid för rekrytering
inte bara av familjehem utan även kontaktfamiljer, vilket
förhoppningsvis bör leda till förre ej verkställda beslut.

Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni
2012 fyra ej verkställda beslut därav tre beslut om kontaktfamilj samt ett beslut om kontaktperson.
Det är två barn som väntar på att få sina beviljade bistånd
i form av kontaktfamilj verkställda är ett syskonpar. Det är
extra svårt att rekrytera uppdragstagare som kan ta emot
syskon. Både beslutet om kontaktfamilj för de två syskonen samt beslutet om kontaktperson är emellertid på väg
att startas upp.
Av de ännu ej verkställda besluten finns det för två av
dessa barn andra pågående insatser från socialtjänsten
(Dialogcentrum).
Rekryteringen av kontaktfamiljer/-personer sker hos Kontaktverksamheten på Familjehemsenheten, SDF Väster.
Ett ständigt arbete pågår för att barnet/den unge inte ska
behöva vänta på att få en beviljad insats verkställd. I de
fall barnet/den unge har speciella behov kan det vara svårt
att matcha ihop barnet/den unge med rätt uppdragstagare
och en väntetid uppstår därmed.

B 564

Sociala omsorgsnämnden enligt SoL

Fanns två ej verkställt beslut när det gäller kontaktpersoner. En brukare fick sitt beslut i slutet av mars 2012 och
under våren har det inte gått att hitta en lämplig kontaktperson. Den andre brukaren har träffat flera olika kontaktpersoner men ingen har uppfyllt brukarens önskemål
och hon vill nu själv försöka hitta en kontaktperson.
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Nr 111
Ombud för Borås Stad på bolagstämma för
Borås Stadshus AB
2012-11-19

2012/KS0678 102

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den Kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till
Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret
2012 för Borås Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

B 565
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Nr 112
Ny bolagsordning för AB Sandhultsbostäder

2012-11-05

Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder

2012/KS0177 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-06-15, ändrad
1999-05-27, 2007-01-25, 2012-03-15 och 2012-12-20

I befintlig bolagsordning för AB Sandhultsbostäder anges
att det i bolaget skall finnas lägst 150 aktier och högst
600 aktier. Detta skulle innebära ett nominellt belopp på
10 000 kronor per aktie eftersom aktiekapitalet i bolaget
är 1 500 000 kronor. Varje aktie har dock ett nominellt
belopp på 100 kronor, vilket innebär att det i bolaget finns
15 000 aktier.
Den felaktighet som finns i bolagsordningen härrör från
ombildningen från stiftelseform till bolagsform. I det förslag till bolagsordning som ingick i Kommunfullmäktiges
beslut vid ombildningen till bolag angavs att varje bostadsbolag skulle ha 10 000 aktier. För AB Sandhultsbostäder behövdes dock inget nytt aktiebolag bildas. I stället
använde Borås Stad ett befintligt aktiebolag, och i detta
bolag var det nominella aktievärdet 100 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår därför att bolagsordningen
för AB Sandhultsbostäder ändrar lydelsen i § 7 enligt
följande:

Gäller fr o m bolagsstämman
§ 1 Firma

Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad

Befintlig lydelse

Föreslagen lydelse

§ 7 Antal aktier

§ 7 Antal aktier

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

I bolaget skall finnas lägst
150 aktier och högst 600
aktier.

I bolaget skall finnas lägst
15 000 aktier och högst
60 000 aktier.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny bolagsordning fastställs för AB Sandhultsbostäder i
enlighet med bilagt förslag samt att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa den nya bolags
ordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kr och högst
6 000 000 kr.

B 566
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§ 7 Antal aktier

§ 13 Ärenden på årsstämma

I bolaget skall finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000
aktier.

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter
med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföran
de i bolagets styrelse.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med supp
leant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsvalet.

8.
9.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Lekmannarevisorer

§ 14 Räkenskapsår

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 16 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.

B 567
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Nr 113
Reviderade föreningsbidrag 2013
2012-11-19

2012/KS0637 805

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de reviderade och anpassade före
ningsbidragen att gälla från 1 januari 2013. Förslaget till
reviderade föreningsbidrag bedöms av nämnden att kunna
rymmas inom befintlig budgetram.
Nämnden har under året arbetat med att se över det
nuvarande bidragssystemet. Många av bidragen är inte förändrade sedan 1996 och vissa bidrag är otidsenliga. Målet
med förändringsarbetet är enligt nämnden att anpassa
bidragssystemet till dagens och morgondagens förutsättningar för föreningslivet.
De förändringar som föreslås är bl a att höja den bidragsberättigade åldern från 4-20 år till 6-20 år. Motivet som
nämnden framför är att motverka tidig organisering och
specialisering i unga år. Ett riktat stöd kan istället komma
i fråga för ”samhällsnyttig” verksamhet såsom vattenvana
och simskola. Ett ökat stöd till föreningar som certifierar
sin verksamhet inom Säker och Trygg förening föreslås
också.
Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till förslaget. Den
mest påtagliga förändringen är att man föreslår en höjning
av den bidragsberättigade åldern. Om detta bidrar till att
spontanidrotten får större utrymme är detta bra samtidigt
som stöd ändå kan utgå till föreningar som erbjuder vad
nämnden beskriver som samhällsnyttig verksamhet. Det
återstår att vara tydlig med vad som faller in under detta
begrepp. Kommunstyrelsen konstaterar att den generella
miniminivån på antal medlemmar för att få föreningsbidrag har sänkts från 20 till 15 medlemmar. Detta bör
gynna de mindre föreningarna. Vad gäller ungdomsföreningar har ribban sänkts från 225 till 150 aktiviteter och
det krävs endast 25 bidragsgrundande medlemmar för att
komma ifråga för verksamhetsbidrag.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Fritids- och folkhälsonämndens förslag till reviderade och
anpassade föreningsbidrag att gälla från 1 januari 2013
godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll

2012-09-24

§ 171
Reviderade föreningsbidrag 2013 i
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden gav, i januari 2012, förvaltningen i uppdrag att revidera och anpassa föreningsbidragen inför verksamhetsåret 2013. Många av de nuvarande
bidragen är inte anpassade sedan 1996 och vissa bidrag
är otidsenliga. Bevekelsegrunden för de reviderade och
anpassade föreningsbidragen är att anpassa dem till dagens
och morgondagens förutsättningar för föreningslivet.
En del i fritids- och folkhälsonämndens nya reviderade
föreningsbidrag är att höja den bidragsberättigade åldern
från 4-20 år till 6-20 år. Motivet är bland annat att motverka tidig organisering och specialisering för 4-5 åringar.
Riktat stöd, för 4-5 åringar, kan komma att utgå för ”samhällsnyttig” verksamhet såsom vattenvana och simskola.
Ett annat område som är prioriterat inom nämndens
ansvarsområde är säker och trygg förening. Ett ökat stöd
föreslås för de föreningar som certifierar sin verksamhet
samtidigt som nämnden ställer krav på de föreningar som
har lokalbidrag att certifiera sig inom en treårsperiod för
att få bidraget.
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Det nya förslaget har kommunicerats med de bidragsberättigade föreningarna och ett antal synpunkter har inkommit. Vissa synpunkter kommer att beaktas och ingå i de
nya reviderade föreningsbidragen.
De föreslagna anpassningarna bedöms inrymmas i den
rambudget på 39 200 tkr som är tilldelad för 2013.
Bilaga 1. Nya och reviderade föreningsbidrag 2013
Bilaga 2 Inkomna synpunkter från föreningar
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att	godkänna de reviderade och anpassade föreningsbidragen att gälla från 1 januari 2013 samt
att	överlämna nämndens förslag till Kommunfullmäktige
för beslut

6.

Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan
skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra
droger.
7. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern
6-20 år och minst 30 aktiviteter per år.
8. Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr.
9. Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen.
10. Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto,
samt organisationsnummer.
11. Kommunen har rätt att begära de papper man vill för
att kontrollera föreningarna.
12. Om en förening är skyldig kommunen pengar får
kommunen dra av den summan från bidraget.
(Synnerliga skäl kan föreligga för avsteg från kraven och då
krävs ett politiskt beslut)

2012-09-24
Från Fritids- och folkhälsonämndens
Ändringar är markerade med kursiv text

Borås Stads Bidragsbestämmelser
Antagna av Kommunfullmäktige 2012-12-20
Gäller fr o m 2013-01-01
Gäller för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar.

Allmänna bestämmelser för bidrag
I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan
ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1. Bidragen följer fritids- och folkhälsonämndens
normer.
2. Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av
fritids- och folkhälsonämnden.
3. Föreningen ska vara verksam i Borås Stad.
4. Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år
varav ett är årsmöte.
5. Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta
ställning för demokrati.

Följande föreningar kan inte få bidrag:
•
•
•
•
•

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.

Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:
• Deltagare i studiecirklar (religionsundervisning eller
liknande)
• Supportermedlemmar.
• Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där man bara sysslar med
film.
• Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Ansökan:
• Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag.
• Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli
utan bidrag.
• Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande.
• Bidrag söks av huvudföreningen.
Ungdomsföreningar

Grundbidrag
Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland
barn och ungdomar.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i
åldern 6-20 år (från det kalenderår man fyller 6 och till och
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med det kalenderår man fyller 20 år). Bidraget är samma
belopp som den personliga medlemsavgiften, dock högst
150 kr per medlem.
Förening/samorganisation med administratörsbidrag får
inte grundbidrag för de första 249 bidragsgrundande
medlemmarna.
Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens
årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och förteckning över kommunala bidrag
föreningen fått.

En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger
bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per deltagare upp till 20
deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska
föras. En deltagare får endast räknas en gång per dag. En
naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten
ska vara ledarledd.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av
någon riks- eller distriktsorganisation. Kommunen kan
begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på
förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte
heller kursverksamhet eller kommersiella arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens.

Lokalbidrag
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år. Lokalen ska vara
godkänd av fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i
Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400
kronor/m2 (300 kr/m2). Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år
föreningen har (se tabell nedan).
Godkända kostnader för hyrd lokal är, hyran, uppvärmning och el. För ägd lokal är de godkända kostnaderna
ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med 50 kr/m2 (20 kr/m2).
För föreningar som äger sina egna lokaler ska ”certifierad
förening” vara genomförd inom en treårs period, fr o m 2013,
för att vara bidragsberättigad.
Godkänd storlek på lokalen;
Bidragsgrundande medlemmar

Aktivitetsbidrag

Bidragsyta

15-50

50 m²

51-100

90 m²

101-150

110 m²

Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget
dras in. Det kan också medföra att alla aktiviteter på
kortet stryks.

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan

Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor administrerade av Borås Stad får ett bidrag på 250 kr/tillfälle.
Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår även
aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag
Förening med minst 25-49 bidragsgrundande medlemmar
och minst 150 aktiviteter får bidrag med 10 000 kr.
Förening med minst 50-99 bidragsgrundande medlemmar
och minst 225 aktiviteter får bidrag med 40 000 kr.
Förening med minst 100-149 bidragsgrundande medlemmar och minst 300 aktiviteter får bidrag med 55 000 kr.
Förening med minst 150-199 bidragsgrundande medlemmar och minst 375 aktiviteter får bidrag med 75 000 kr.

151-200

130 m²

201-250

150 m²

251-300

170 m²

301-350

190 m²

351-400

210 m²

Administratörsbidrag

401-450

250 m²

-451

300 m²

Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer
möjlighet att anställa administratör på heltid.
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Förening med minst 200-249 bidragsgrundande medlemmar och minst 450 aktiviteter får bidrag med 90 000 kr.
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Förening/samorganisation med minst 250 bidragsgrundande medlemmar och minst 750 redovisade aktiviteter
får bidrag för en administratör.
Föreningen/samorganisationen ska ha sitt kontor i Borås
Stad. Samarbetsorganisation ska bestå av minst tre lokalföreningar inom samma riksförbund. Det får finnas endast en samarbetsorganisation inom samma riksförbund.
Innan en administratör anställs ska fritids- och folkhälsoförvaltningen godkänna detta. Vid byte av administratör
ska fritids- och folkhälsoförvaltningen ha ett skriftligt
besked senast 1 månad i förväg.
Administratören ska arbeta hel arbetsvecka och huvudsakligen arbeta med administrativa uppgifter.
Administratören ska vara med vid fritids- och folkhälsoförvaltningens kontaktträffar med minst 50 procents
närvaro.
Medlemsantalet vid slutet av senaste verksamhetsår gäller
som bidragsgrund. Sedan föreningen uppnått normerna
för bidraget ska ett år förflyta innan man kan få bidraget.
Bidraget är högst 175 000 kr per år plus lagstadgade sociala
kostnader. Bidraget utbetalas kvartalsvis i förskott.

Anläggningsbidrag
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka
anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd för ny-, om- eller
tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur
aktiv föreningen är.
Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst
80 000 kr eller det maxbelopp som fritids- och folkhälsonämnden beslutar.
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till fritidsoch folkhälsoförvaltningen senast 2 mån innan arbetet kan
påbörjas. Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter
nämndbeslut.
Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än
20 000 kr, (15 000 kr) inte heller till projekt som har
påbörjats före ansökan.

Anläggningslån

Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst
av Kommunfullmäktige beslutat belopp.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande
kriterier:
• Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
• Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
• Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
• Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
• Nyttjandegrad
• Jämställdhet/Integration
• Föreningens interna behov av anläggningen, liksom
storleken i förhållande till antalet medlemmar.
• Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från
exempelvis Boverket eller Riksidrottsförbundet
Villkor;
• Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige har beslutat om bidraget.
• Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år (tre år)
från bidragsbeslutet.
• Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning
samt på skäliga villkor upplåta lokalen/anläggningen till
andra brukare.
• Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan godtagbar
fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper
lånet utan ränta och amortering i 30 år, varefter det
avskrivs.
Ansökan;
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till fritidsoch folkhälsoförvaltningen senast den 31 maj.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut under augusti
månad och tillskriver kommunstyrelsen förslag på vilka som
ska få stöd. Föreningen får besked senast under december
månad samma år.

Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar

Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för allmänheten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000
kr plus 15 kr/m2. Detta gäller endast bordtennishall,
tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall.

Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
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För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70
aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 6-20 år under
året.
Typ av objekt
Boulebanor

Bidrag, kr
300/bana

Båthamnar

1 500

Båtsport/vattenskidanl.

3 000

Bågskyttebana (ute)

2 000

Bågskyttebana fält

1 000

Discgolfbana
Elljusspår
Endurobana

250/hål
8 000/km
2 000

Fotbollsplan gräs 11- manna

20 000

Som ovan med elljus

22 000

Fotbollsplan grus 11- manna
Som ovan med elljus

5 000
10 000

Fotbollsplan gräs 7- manna

9 000

Gevärsskyttebanor

2 000

Gokartbana

4 000

Golfbana

1 100/hål

Hoppbacke

2 500

Jaktskyttebanor

2 000

Konstgräsplan, kr/kvm 11-manna

15 000

Motocrossbana

10 000

Pistolskyttebanor (ute)
Paddock med elbelysning
Rallycrossbana
Slalombacke

2 000
3 000
10 000
1 500/100 meter

Tennisbana grus

4 500

Tennisbana asfalt

2 000

Tennis konstgräs

3 000

Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel
utgår med 2 000 kr/bana.

Övriga bidrag

Arrangörsbidrag
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag. Med detta stöd ska arrangemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En samlad
bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och
antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget ligger
till grund för bidragsbeslutet.
Ansökan ska vara fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före arrangemanget. Fritids- och
folkhälsonämnden avgör i varje enskilt fall och beslutet är
inte normgivande.
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Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter arrangemanget.

Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av
fritids- och folkhälsonämnden, se förteckning nedan.
Lokalen ska kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet och vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.
Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till
Borås Stads invånare och som bedrivs av förening eller
studieförbund som är godkänd av fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren,
dock högst 1 500 kr per tillfälle. Resterande 20 procent
debiteras hyresgästen.
Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller verksamhet som har till syfte att ge
ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den
anordnas högst två gånger per år.
Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen.
Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, IOGT/NTO
Kinnarumma samt DHR:s lokaler på Ribbingsgården.
Garantianslaget föreslås tas bort!
Studieförbundens öppna fritidsverksamhet för pensionärer
föreslås tas bort!

Bidrag till fritids- och folkhälsonämndens förfogande
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med bidragsbestämmelserna.
Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Bidrag till säkra och trygga föreningar
Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker som finns.
Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:
För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr
(7 000 kr) första året och därefter 6 000 kr/år (4 000 kr).
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För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr (5 000
kr) första året och därefter 4 000 kr/år (2 000 kr).

intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över styrelsens medlemmar.

För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr (3 000 kr)
första året och därefter 2 000 kr/år. (1 000 kr)

Bidraget är 3 000 kr.

Ansökan lämnas till fritids- och folkhälsoförvaltningen
när alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda. Certifiering
sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år, där
fem parametrar följs upp.

Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd
för andra bidrag från fritids- och folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års
verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av fritidsoch folkhälsonämndens övriga bidrag.

Orienteringskartor

Bestämmelser för invandrarföreningar

Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar
och reviderar orienteringskartor. Kartan ska finnas med
i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande
och beslut tas i nämnden senast två månader efter komplett
ansökan är inlämnad. Medel ställs till förfogande samma år
som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförs senast två år
efter nämndens beslut.
Bidraget är 8 250 kr/km2 för nyritad karta och 4 000 kr
för revidering.

Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i
syfte att dels bevara och utveckla ursprungslandets kultur
och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt
samhällsliv.

Socialt riktat bidrag

Invandrarförening kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda regler. För övriga bidrag gäller fritidsoch folkhälsonämndens allmänna bidragsregler.

Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för
barn och ungdomar 6‑20 år i socialt utsatta områden som
definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra
kostnader som föreningen haft utöver vad som är normalt.
Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på ett
annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att
starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Ansökan lämnas till fritids- och folkhälsoförvaltningen
senast 15 november tillsammans med kostnadsberäkning.
Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är
75 000 kr.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med
verksamhet för barn och ungdom 6-20 år.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20
år. Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så
snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal
bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas
föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet,

Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer
och öppet ta ställning för demokrati. Bidragsgrundande
medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret,
bosatt i kommunen, och har erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha minst 15
medlemmar.

Grundbidrag
Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamhet.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter.
Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter.
Bidraget är 50 kr per bidragsgrundande medlem (50 kr 4‑20
år, över 20 år 30 kr/medlem). Bidraget baseras på senaste
verksamhetsår. Verksamheten ska omfatta minst sex
månader.
Ansökan inlämnas senast en månad efter föreningens
årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över kommunala bidrag
föreningen fått.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Lokalen skall vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska
föreningen ha minst 50 bidragsgrundande medlemmar
och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet
räknas även vuxenaktiviteter.
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Bidraget är 90 procent av godkända kostnader, dock max
400 kr/m2 (300 kr/m2). Godkända kostnader är hyra,
uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till
föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande medlemmar

Bidragsyta

50-100

90 m²

101-150

110 m²

151-200

130 m²

201-250

150 m²

251-300

170 m²

301-350

190 m²

351-400

210 m²

401-450

250 m²

-450

300 m²

Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar

Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Förening med minst 10 medlemmar 14-25 år får ett
grundbidrag på 3 000 kr. Förening med 2040 medlemmar 14-25 år får 6 000 kr.
Förening, krets- eller samarbetsorganisation med minst
40 medlemmar 14-25 år får årligen 5 000 kr per mandat
som moderpartiet har i kommunfullmäktige. Även om
det finns flera föreningar inom samma riksförbund som
uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast
ett bidrag per riksförbund.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj (31 mars).
Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
Politiska föreningar kan inte söka andra bidrag från fritids- och folkhälsonämnden.

Bestämmelser för pensionärsföreningar

Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få
bidrag enligt nedan.

Allmänna bestämmelser för
handikappföreningar

Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara
remissinstans till kommunen och ha minst 20 betalande
medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på
lägst 30 kr. Medlem är också den som enligt föreningens
stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen ska vara
öppen för alla och arbeta enligt demokratiska principer,
och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem.

Med bidragsberättigad handikappförening avses förening med medlemmar som består av personer som har
funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte
skall vara att förbättra de funktionshindrades villkor och
bevaka deras intressen.

Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs
för att granska ansökan. Kommunen har också rätt att
reglera skulder genom att dra in bidrag.
Föreningen ska ha eget plus- eller bankgiro. Ansökan ska
skrivas under av föreningens ordförande.
Administratörsbidraget föreslås tas bort i de nya bidragsreglerna.

Grundbidrag
Bidraget är 60 kr per medlem (idag är det 60 kr för de 299
första medlemmarna och 35 kr från 300 och fler).
Ansökan lämnas senast en månad efter föreningens
årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning samt förteckning över kommunala bidrag
föreningen fått.
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Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6
år under kalenderåret och betalar minst 50 kr i medlemsavgift. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar samt 20
aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av
styrelsen och ska vara ledarledd. Vidare ska den bestå av
minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60 minuter. Man
får delta i max två aktiviteter per dag. För aktiviteter i
åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt gäller Allmänna bestämmelser för
bidrag.

Grundbidrag
Bidraget är ett stöd till föreningsverksamheten.
Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem
med 100 kr.
Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag
får inte grundbidrag för de första 299 bidragsgrundande
medlemmarna.
Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader.
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Ansökan ska göras senast 1 månad efter föreningens
årsmöte. Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över kommunala bidrag
föreningen fått.

Verksamhetsbidrag
Förening med minst 75 bidragsgrundande medlemmar
och minst 90 aktiviteter får bidrag med 30 000 kr per år.
Förening med minst 200 bidragsgrundande medlemmar
och minst 180 aktiviteter får bidrag med 45 000 kr per år.
Förening med minst 250 bidragsgrundande medlemmar
och minst 210 aktiviteter får bidrag med 60 000 kr per år.

Lokalbidrag
Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år. Lokalen ska vara
godkänd av fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i
Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850
kronor/kvadratmeter. Lokalens storlek beror på hur många
bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell
nedan).
Godkända kostnader är för hyrd lokal hyran, uppvärmning och el.
Bidragsgrundande medlemmar

Bidragsyta

Anläggningslån samt anläggningsbidrag
Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag.
Regler och anvisningar finns på sidan 7.

Startbidrag
Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som
startar verksamhet för funktionshindrade.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha
en medlemsavgift på minst 50 kr. Föreningen kan lämna
in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad
och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg att föreningen har
eget plus- eller bankgiro, samt styrelsens sammansättning.

15-50

50 m²

51-100

90 m²

101-150

110 m²

Bidraget är 3 000 kr.

151-200

130 m²

201-250

150 m²

251-300

170 m²

301-350

190 m²

Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd
för bidrag från fritids- och folkhälsonämnden, utöver
aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års
verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av fritidsoch folkhälsonämndens övriga bidrag.

351-400

210 m²

401-450

250 m²

-450

300 m²

Administratörsbidrag
Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer
möjlighet att anställa administratör på heltid.
Förening/samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360 redovisade aktiviteter
får bidrag för en administratör.
För övriga villkor och bidragets storlek, se administratörsbidraget till barn- och ungdomsföreningar.
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2012-09-24
Från Fritids- och folkhälsonämnden

den föreslagna höjningen skulle dramatiskt ändra möjligheterna för barn under 6 år i Borås Stad att lära sig vattenvana. Antingen genom nedlagd verksamhet eller drastiskt
höjda avgifter för barnen.

Remissammanställning

Sammanställning av synpunkter
angående revidering och
anpassning av Borås Stads
föreningsbidrag
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har kommunicerat förslaget till reviderade och anpassade föreningsbidrag med
föreningslivet i Borås Stad. De föreningar som berörs mest
har inkommit skriftligt eller muntligt till förvaltningen
med synpunkter. Fritids- och folkhälsonämnden kommer
att anpassa förslaget till nya bidragsregler med hänsyn
taget till vissa av synpunkterna.

Förvaltningens kommentar;
Förvaltningen delar simklubbarnas beskrivning och inställning om vikten av tidig vattenvana och ökad simkunnighet. Det arbete föreningarna bedriver är ovärderligt för
barnen i Borås. Däremot förstår vi inte argumenten för
drastiskt ökade avgifter alternativ nedläggning av verksamheten för gruppen 4-5 åringar. Enligt vår uppfattning
genererar verksamheten redan idag ett plus exklusive det
stöd föreningarna får från staden.
I det senaste välfärdsbokslutet kan vi utläsa en negativ
trend när det gäller simkunnigheten inom vissa områden
i kommunen. Genom riktade bidrag kan vi uppmuntra
föreningarna att bedriva en aktiv vattenlek/simskola för att
stimulera till ökad vattenvana i dessa områden.

Borås Dansförening

Bakgrund

Har kommenterat förändringarna med att verksamheten
är viktig för den berörda åldersgruppen.

Fritids- och folkhälsofövaltningen har, på uppdrag av fritids- och folkhälsonämnden, utarbetat förslag till reviderade och anpassade föreningsbidrag.

Studio Danza

Vid nämndens senaste möte beslutades;
att	godkänna inriktningen till reviderade föreningsbidrag

Har muntligt poängterat att det kommer att bli drastiska
försämringar om förslaget genomförs.

att	ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera förslagen
med de bidragsberättigade föreningarna

Borås Gymnastiksällskap

att	ärendet återupptas på nämndens septembermöte för
beslut

Inkomna synpunkter
– Aktivitetsbidrag 6‑20 år
Simklubben Elfsborg och Simklubben 1970

har i en gemensam skrivelse betonat vikten av tidig vattenvana och ökad simkunnighet, för att bland annat förebygga och förhindra drunkningsolyckor. Båda föreningarna
arbetar målmedvetet med ledarutbildning samt har en röd
tråd i verksamheten kallad ”Simlinjen”, ett pedagogiskt
hjälpmedel som utarbetats av Svenska simförbundet.
Programmet syftar till att via vattenvaneövningar och
teknikövningar lära barn och unga att simma samt att
hantera den egna kroppen i vatten utan flythjälpmedel.
Föreningarna avslutar sin skrivelse med att beskriva att
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Beskriver att de tappar ca 30 000 kr i intäkter om förslaget
genomförs och ifrågasätter syftet med förslaget. Föreningen har en målgrupp från 3 år som kommer för att
träna grovmotorik, ett lärande som de har stor nytta av i
framtida fysisk aktivitet och för lärandet i skolan. Föreningen menar att det finns en risk att föräldrars plånbok
styr vilka barn som får chansen att delta i den fortsatta
verksamheten.

Rångedala IK

Rångedala IK vill betona vikten av att stödja tidig debut i
idrottsrörelsen genom bland annat dansverksamhet.

HSO Borås – Handikappföreningarnas
samarbetsorganisation

Föreningen tillstyrker förslaget till nya bidragsbestämmelser.
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Astma- och Allergiföreningen

Förvaltningens kommentar

Föreningen anser att en höjd bidragsålder från 4 till 6 år
påverkar föreningen negativt.

Förvaltningen anser att styrelsen är arbetsgivare för administratören och ska kunna leda och fördela arbetet på ett
sådant sätt att verksamhetens bedrivs i enlighet med föreningens verksamhetsidé. Att ersätta administratörsbidraget
med en ersättning till styrelsen är inget vi vill förorda.

Förvaltningens kommentar
Förvaltningen är väl medvetna om att dansföreningarna
och gymnastikföreningarna bedriver ett viktigt arbete för
att stimulera till ökad motorikträning i unga år. Däremot
delar vi inte uppfattningen om vikten av tidig debut i
idrottsrörelsen. Risken finns att det uppstår en ”inlåsningseffekt” där barn specialiserar sig i allt för tidig ålder
och chansen till ”pröva på verksamhet” försvåras.

Inkomna synpunkter
– bidrag till samlingslokaler
DHR

Anser att förändringarna är acceptabla om bidraget på
1 500 kr avser per tillfälle.

Hemgården

Är oroliga för att i första hand invandrarföreningar ej har
råd att hyra på helgerna och att föreningen (Hemgården)
mister intäkterna.

Förvaltningens kommentar
I förslaget avses 1 500 kr per tillfälle. Vi kommer noga
att följa utvecklingen på hur föreningarna (hyresgästerna)
reagerar på förändringen och på vilket sätt det drabbar
hyresvärden.

Inkomna synpunkter
– administratörsbidraget

Att tillåta en lägre tjänstgöringsgrad än 100% är en politisk fråga och inställning. Förvaltningen ser en fördel med
heltidsanställda, då administratörerna är mer tillgängliga
och lättare att nå.

Inkomna synpunkter
– arrangörsbidraget
Synpunkter har inkommit på att två månaders redovisningstid, efter genomfört arrangemang, är för kort tid för
redovisning

Förvaltningens kommentar
Vi delar uppfattningen och föreslår en förändring till tre
månaders redovisning efter genomfört arrangemang.

Inkomna synpunkter
– Borås O-rings kartproduktion
Synpunkter har inkommit på att tiden för redovisning är
för kort och behöver utsträckas till två år i anledning av
att det är flygfoton som är aktuella och de tas under en
bestämd tid varje år.

Förvaltningens kommentar
Vi delar uppfattningen och föreslår en utsträckt redovisningstid från ett år till två år.

Inkomna synpunkter
– allmänna synpunkter

Anonym styrelseledamot

Har en idé om att administratörsbidraget ska utgå utan att
föreningen behöver anställa en administratör, ersättningen
bör istället utbetalas till styrelseledamöter för utfört
arbete. Bevekelsegrunden är att det ibland kan finnas administratörer som är för ’starka och tar över verksamheten’.
Med ett stöd till styrelsen så kan föreningen ställa krav på
att ledamöterna får arbetet utfört.
Ett alternativ kan också vara att tillåta lägre tjänstgöringsgrad än 100 % för en administratör och lämna bidrag som
är proportionerligt utifrån tjänstgöringsgraden.

Föreningsrådet

Betonar vikten av säker och trygg förening och att de föreningar som har lokalbidrag får tre år på sig att certifiera
sig med startdatum 1 januari 2013. Föreningsrådet vill
ha en förändrad skrivning under allmänna bestämmelser
för bidrag avseende bibelstudier. Den nya skrivningen bör
vara ”deltagande i skolliknande utbildning, ex vis religionsundervisning” ej ska vara bidragsberättigat.
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Förvaltningens kommentar
När det gäller säker och trygg förening så är startdatumet
1 januari 2013, under förutsättning att de nya bidragsreglerna gäller från samma datum. Förvaltningen ställer sig
bakom föreningsrådets förslag till skrivning om religionsundervisning. Samtidigt så bör en ingående diskussion ske
under hösten 2012 för att klargöra hur tolkningen ska vara
på dessa aktiviteterna framöver.
För sammanställningen
Hans Andersson		
Mikael Hedberg		
Tommy Jingfors
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Susanne Karlsson
Annelie Jonsson
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Nr 114
Nybyggnad av förskola på Hestra
2012-11-19

2011/KS0134 290

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 23 oktober 2012 för
Kommunstyrelsen redovisat ett förslag till ny förskola på
Hestra. Stadsdelsnämnden Väster har den 5 november
tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsen delar de båda nämndernas uppfattning och tillstyrker att den nya förskolan
byggs.
Investeringsutgiften är beräknad till 31,2 mnkr. I Kommunstyrelsens förslag till budget för 2013 har utgiften för
projektet angivits till 29,7 mnkr i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens budgetförslag. Projektet har alltså
en större utgift än vad som redovisas för Kommunfullmäktige i samband med budgeten. Kommunstyrelsens
uppfattning är att detta medför att styrelsen inte kan ta
beslut om anslag till projektet utan anslaget blir en fråga
för Kommunfullmäktige. Gällande regler för beslut om investeringsanslag ger Kommunstyrelsen rätt att fatta beslut
om anslaget ryms inom det belopp som finns i investeringsbudgeten.

innebär att ökningen av lokalkostnaden begränsas till
543 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämndens förslag till nybyggnad av
Hestra förskola för en utgift på 31,2 mnkr godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP)
till förmån för sitt yrkande att ärendet återremitteras till
Lokalförsörjningsnämnde för projektering av en förskola
bestående av sex enheter.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Lokalförsörjningsnämnden har utformat sitt förslag så att
nämnden begär 29,7 mnkr i anslag nu och dessutom tar i
anspråk 1,5 mnkr av ett annat anslag. Effekten av denna
uppdelning blir att den totala omslutningen för investeringsbudgeten inte påverkas även om utgiften för den nya
anläggningen blir högre än vad som anges i budgeten.
Kommunstyrelsen accepterar detta förfarande.
Men faktum kvarstår att utgiften för projektet överstiger
det som anges i budgeten även om Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en finansiering enligt ovan. Kommunstyrelsen har alltså inte något bemyndigande att ta
det slutliga anslagsbeslutet utan sänder ärendet vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.
Lokalförsörjningsnämnden anger att den nya förskolan
inledningsvis får en internhyra på 2 242 000 kronor. När
Kommunstyrelsen fattade beslut om projekteringsuppdrag
redovisades att avsikten var att den nya förskolan skulle
ersätta tre tidigare mindre förskolor. Lokalkostnaderna
för dessa tre förskolor uppgår till 1 699 000 kronor vilket
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2012-10-23
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Nybyggnad av förskola på Hestra,
Borås Stad, anslagsframställan.
Handläggning av ärendet
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse till Kommunstyrelsen daterad 25 januari 2011 begärt projekteringsuppdrag för en nybyggnad av förskola med 6 avdelningar
för 120 barn. Denna begäran för projekteringsuppdrag
kompletterades med skrivelse till Kommunfullmäktige
den 2012-02-02. Kompletteringen innebar en ökning till
140 barn. Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra
har i skrivelse daterad 2012-03-26 beviljats av Kommun
styrelsen. Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört
projektering i samarbete med verksamheten. Projektet
finns med i Borås Stads budget för år 2012/2013 med en
summa av 29 700 000 kr.

Redovisning av det föreslagna projektets ytor

enligt bilaga
Sammanställning av ekonomiska data och kalkyl
Utgiften är beräknad enligt följande:
Byggentreprenad

21 474 000

Markentreprenad

5 500 000

Projektering

1 046 000

Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Oförutsett
Byggherrekostnad
Summa utgifter för bygg, projektering,
kronor exkl moms

Avsikten med projektet är att skapa en ny modern P-märkt
förskola baserat på framtaget lokalprogram för förskolor
i Borås Stad. Den nya förskolan får sju avdelningar med
en BTA på 1 583 m2. Tillgängligheten har tillgodosetts i
enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer. Vidare
så kommer förskolan att byggas som ett lågenergihus och
med en solcellsanläggning. Fastigheten kommer att anslutas till fjärrvärme.
Lokalförsörjningsnämnden har i sitt till styrkande av
detaljplanen, daterat 2009-10-27, belyst att den förslagna
platsen är bra belägen med tanke på trafik och geografi.
Tomtens beskaffenhet medför att kostnader för markplanering blir högre p g a av höjdskillnader och bergsprängning jämfört en skola i ett plan.

Summa total för projektet

650 000
1 350 000
650 000
31 211 000
0
31 211 000

Investeringskostnaden utslagen per m2 (BTA) är 19 716
kronor.
Fördelning investeringsmedel för projektet:

Beslutade avsatta inv. medel för energiåtgärder
Total

29 700 000
1 500 000
31 211 000

Hyreskostnaden för objektet år 1 är 2 241 900 kronor.
Kapitalkostnaden är beräknad enligt real annuitet.
Investeringen föreslås avskrivas på 33 år respektive 20 år
för ventilationsanläggningen.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Stadsdelsnämnden Väster tillstryker projektet, att
Kommunstyrelsen beslutar
att	godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende nybyggnad av Hestra förskola till en sammanlagd
investeringskostnad av 29 700 000 kronor exkl moms.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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541 000

Ränta under byggtid (byggs under 2013)

Denna anslagsframställan

Mål och beskrivning

kr
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2012-11-05
Från Stadsdelsnämnden Väster

Yttrande över anslagsframstäl‑
lan om nybyggnad av förskola på
Hestra, Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende nybyggnad av Hestra förskola till en sammanlagd
investeringskostnad av 31 200 000 kronor exkl moms
tillstyrkes.
2. Yttrandet översändes till Kommunstyrelsen

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Väster behandlade senast ärendet om
ny förskola i Hestra vid sammanträdet 2012-04-02. Beslutet innebar en ökning av antalet barn till 140 på förskolan.
Kommunstyrelsen har beviljat projekteringsuppdrag för
förskolan. Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört
projektering i samarbete med verksamheten.
Hyreskostnaden för objektet år 1 är 2 241 900 kronor.
Kapitalkostnaden är beräknad enligt real annuitet.

Samverkan
Ärendet samverkas på LSG förskola den 29 oktober 2012.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef
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Nr 115
Ombyggnad av äldreboende, Sanderökroken 2
2012-11-19

2012/KS0440 287

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett förslag till ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Sanderökroken 2.
Stadsdelsnämnderna Väster och Öster har tillstyrkt förslaget. Väster är ansvarig för driften av boendet och Öster har
ett ansvar för det totala utbudet av platser i kommunen.
Lokalförsörjningsnämnden har i sin skrivelse beskrivit
behovet av en ombyggnad. Nämnden har vidare framhållit
att ökningen från 21 lägenheter till 24 ger förutsättningar
för en bättre driftsekonomi räknat per plats.
Stadsdelsnämnden Öster redovisar en synpunkt att det
framlagda förslaget i en aspekt i princip inte är bra. Planlösningen är inte lämplig för verksamhet som vänder sig
till personer med demenssjukdom. Den ombyggda anläggningen kommer att kunna användas endast för personer
med somatisk sjukdom.
Kommunstyrelsen anser att i princip skall inriktningen
för en genomgripande ombyggnad med förväntad användning under många år skall vara att planlösningarna går
att använda på ett flexibelt sätt. Det skall vara möjligt
att växla användningsområdet beroende på den framtida
utvecklingen av efterfrågan på olika former av vård- och
omsorgsboende.
Nuvarande förslag ger endast möjlighet till boende för
personer med somatisk sjukdom. Det finns i underlaget
inte redovisat något om vilka ändringsarbeten som skulle
ha behövts för att uppnå en önskvärd flexibilitet i den
framtida användningen. Detta är givetvis en brist. Det är
också en brist att vare sig Lokalförsörjningsnämnden eller
Stadsdelsnämnden Väster påtalat den inskränkning i det
framtida användandet som förslaget innebär. Dessutom
borde Stadsdelsnämnden Öster blivit formellt tillfrågad
när det stod klart att förslaget innebar en förändring av
inriktningen på verksamheten.
Mot bakgrund av att Stadsdelsnämnden Öster visat på att
det är lämpligt att öka antalet demensplatser i den intil-

liggande enheten Sanderökroken 1 är Kommunstyrelsen
beredd att tillstyrka förslaget. Det är alltså inte något
problem med fördelningen av platser i ett kort perspektiv
vilket motiverar detta ställningstagande.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller Lokalförsörjningsnämndens förslag.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

2012-05-15
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Sandhults Rydet 1:151,
Sanderökroken 2 – ombyggnad
av äldreboende
Stadsdelsnämnden Väster hemställde 2011-08-23 om att
Lokalförsörjningsnämnden skulle utreda om det går att
renovera vård- och omsorgsboendet vid Sanderökroken 2
så att nuvarande brister kan avhjälpas. Förvaltningen har
därför tillsammans med Stadsdelsförvaltningen Väster och
fastighetsägaren AB Sandhultsbostäder gjort en förstudie
ang en omfattande ombyggnation.
Boendet som senast renoverades under första delen av
1990-talet är omodernt och har brister som trånga lägenheter, små toaletter och matplatser vilket gör att det blir
väldigt svårarbetat för personalen. Ventilationen är också
dålig och det går inte att montera lyftar i taken då dessa är
för klena. Det finns idag 21 lägenheter, och efter ombyggnad blir det 24 lägenheter vilket ger en bättre ekonomi/
plats. Utökningen är möjlig då en del stora allmänna
utrymmen utnyttjas effektivare. Totala arean för byggnaden är 2 360 m2.
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1 förstudien har det tagits fram en helt ny planlösning
och förslag till hel ombyggnad så att boendet kommer i
nybyggnadsstandard och myndighetskrav har beaktats.
Verksamheten har godkänt förslaget till ombyggnad,
vilken väntas pågå under ett år och ersättningslägenheter
finns att tillgå i det tidigare äldreboendet vid Bodagatan,
Enligt planeringen skall ombyggnaden starta till hösten
2012 om besluten i nämnder och styrelser är positiva.

verksamhet, restaurang och hemtjänst är trygghets- och
kvalitetsbefrämjande.

Nuvarande hyra är 2,3 milj kr/år och beräknas efter
ombyggnaden bli 1 200‑1 300 kr/m2 eller ca. 3 milj kr/
år. Förslaget är att hyran förhandlas efter det att upphandlingen gjorts och slutligt justeras efter att ombyggnaden
blivit klar.

Brister i boendemiljön

Sanderökroken 2 är betydligt äldre än Sanderökroken 1.
Sanderökroken 1 är funktionsdugligt med mindre förbättringsbehov. Sanderökroken 2 har däremot ett omfattande
renoveringsbehov enligt nedanstående beskrivning.

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

Köket på en avdelning är mycket litet. Alla boenden kan
inte sitta och äta samtidigt och personalen får vara behjälplig i matsituationen stående. Det gör matsituationen
stressig för de äldre med en miljö med hög ljudnivå och
rörigt. Kortsiktigt har man löst det med att de boende får
äta i två omgångar.

att	i princip godkänna ovanstående förslag till ombyggnad
samt.

Toaletterna på en avdelning är så små att utrymme för
hjälpmedel som lyft och rullstol saknas.

att	uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att fatta erforderliga följdbeslut inom ramen för de principer som
redovisats i framställan.

Det är trängt i hallen i lägenheterna, vilket gör det svårt
då behov av rullator finns vid förflyttning.

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande
Förvaltningschef

Taken klarar inte installation av taklyft.
Långa korridorer är inte bra boendemiljö för personer med
demenssjukdom.
Dörrarna är så trånga att man inte kan köra ut en säng
genom dem.

2011-08-23
Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Lokalförsörjningsnämnden

Renoveringsbehov av
Sanderökroken 2
Sanderökroken 2 är en fastighet i vilken äldreomsorgsverksamhet bedrivs. Huset är av sutterängtyp och beläget mitt
i Sanderödsområdet i Sandared. På plan 1 finns restaurang
inklusive kök, lokaler för dagverksamhet och personalutrymmen. På plan 2 finns två avdelningar vård- och
omsorgsboende, sammanlagt 21 platser. Avdelningarna är
belägna i var sin ände av våningsplanet, däremellan finns
ett antal rum för administration samt en samlingssal. Från
båda våningsplanen är det lätt att ta sig ut.
1 direkt anslutning finns fastigheten Sanderökroken 1.1
den finns på våningsplan 1 kontors- och personalutrymmen för bland annat hemtjänsten. På plan 2 finns vårdoch omsorgsboende med 16 platser.
Runt omkring Sanderökroken 1 och 2 finns radhusbebyggelse där äldre människor bor och där närheten till dagB 590

De väggar som nu monteras på dagrummen utifrån brandskyddsbehov gör korridorerna som är i direkt anslutning
än mörkare och dystra.

Brister i personalens arbetsmiljö
De brister som beskrivs under rubriken boendemiljö återverkar direkt på personalens arbetsmiljö. Att inte kunna
sitta ner och ha en god måltidssituation tillsammans med
de boende är negativt. En begränsad framkomlighet med
rullstolar och rullatoter och andra förflyttningshjälpmedel
innebär felaktiga ergonomiska arbetsställningar.
Att hjälpa de boende i trånga toalettutrymmen är svårt.
Att inte kunna använda taklyft försvårar delvis lyftmoment, och golvlyftar kräver utrymme.
Kök- och dagrum ligger helt åtskiljda. Det gör att tillsyn/
trygghet försvåras.
De båda avdelningarna ligger var för sig med ett antal
andra rumsytor emellan, vilket gör att möjligheterna att
hjälpa varann vid behov är mycket små.
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Eftersatt brandskydd
2006-09-12 noterade räddningstjänsten ett antal brister i
brandskyddet. Vid förnyad tillsyn 2010-12-06 visade det
sig att bristerna inte åtgärdat och ett vitesföreläggande
utfärdades om bristerna inte åtgärdades. Under våren 2011
har underlag tagits fram för att hantera det mest angelägna
och akuta behoven.

Sociala, ekonomiska och övriga
förhållanden
På plan 1 finns restaurang, dagverksamhet och personalutrymmen. Dessa lokaler är trånga och slitna. På plan 2
används inte den yta/de rum som finns mellan boendeavdelningarna effektiv. Där finns rum som överhuvudtaget
inte används på grund av brister i ventilation.
Avstånden i huset mellan verksamheterna och avdelningarna försvårar samarbete mellan personalen. Resurserna
personal och lokaler används inte effektivt.
Generellt finns Sanderökroken 2 i en fin miljö och i ett
bra sammanhang.
1 dialog med enheten för Stadsgemensam äldreomsorg
framkommer att behov av vård- och omsorgsboende finns
varför en nedläggning av enheter/platser inte är aktuellt.
Enheten för Stadsgemensam äldreomsorg delar uppfattningen att det finns ett omfattande renoveringsbehov av
Sanderökroken 2.
Stadsdelsförvaltningen Väster har haft en fortlöpande
dialog under 2011 med företrädare för Lojalförsörjningsförvaltningen angående ovanstående redovisade brister och
behov, framför allt gällande bristerna i brandskyddet.

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen konstaterar att Sanderökroken
2 har ett omfattande renoveringsbehov med hänvisning
till perspektiven; boendemiljö, brandskydd, personalens
arbetsmiljö samt effektivare resursutnyttjande.
Enligt enheten för Stadsgemensam äldreomsorg är det inte
aktuellt att minska antalet platser för vård- och omsorgsboende.
Genom att renovera hela fastigheten möjliggörs ett boende
med;
• ändamålsenliga och goda miljöer för de äldre
• en arbetsmiljö som är ergonomisk funktionsriktig
• möjlighet till samverkan i huset vilket ger förutsättningar för effektivt resursutnyttjande och utveckling av
verksamheten

Stadsdelsförvaltningen Väster har haft en fortlöpande
dialog under 2011 med företrädare för Lokalförsörjningsförvaltningen angående ovanstående redovisade brister och
behov.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att hemställa hos
Lokalförsörjningsnämnden om genomförande av en utredning gällande en renovering av vård- och omsorgsboendet
Sanderökroken 2 kan genomföras för att avhjälpa redovisade brister.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andrcasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef

Hyresavtal, Preliminärt
6889-5-4001
6889-5-4002
2012-05-13
Hyresvärd:

AB Sandhultsbostäder, 556236-8133
Box 550 50, 504 02 Borås
Tel 077-110 10 30
Besöksadress HSB Torstenssonsg 42

Hyresgäst:

Borås Stad, 212000-1561
Lokalförsörjningsförvaltningen, 501 80, Borås

Hyresobjekt

Sanderäkroken 2, ca 2 000 m2
Fastighet: Sandared 1:599 Sandared

Specifikation av hyra:

Kalkylräntan regleras årligen (den 1 januari) med genomsnittsräntan för bolagets låneportfölj per den 1 november,
gällande för nästkommande år, förutsatt att räntan förändrats mer än ±1 %.
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Kronor per år: 2 509 528
Kronor per kvartal: 627 382

Förfallodag

Sista vardagen före början av varje kvartal.

Avtalstid: 25 år, 2014-01-01-2039-12-31
Förlängning avtal: 15 år

Uppsägning

Uppsägningstid: Villkor:
2 år Bil 1 Allmänna villkor, Bil 2 Index, Bil 3 Kalkyl,
Bil 4 Ritningar

Uppsägning skall ske senast 2 år före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs hyrestiden med 15 år.
När hyrestiden löpt ut skall hyresgästen senast påföljande
dag lämna lokalen och senast klockan 12 den dagen hålla
lokalen tillgänglig för ny hyresgäst. Infaller den dag då lokalen skall tillträdas på en söndag eller annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,
skall det istället ske nästa vardag. Hyresgästen förbinder
sig att vid hyrestidens utgång lämna lokalen väl rengjord.

Parternas underskrift

Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift
Datum:			Datum:
AB Sandhultsbostäder	Borås Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen
Lennart Alsin		
Lars Nordin
Uppsägning

Detta avtal upphör att gälla från:
Hyresvärdens underskrift: Hyresgästens underskrift:
Datum:			Datum:

Bilaga 1

Allmänna villkor
2012-05-13
Hyra

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att utan
förgående uppsägning följa bestämmelser om hyra eller
annat hyresvillkor, lokalen och husets skick, gemensamma
anordningar i huset samt övriga boendeförhållanden i den
mån de rör Hyresgästerna gemensamt, varom överenskommelse träffats eller kan komma att träffas med stöd av
gällande avtal.
Hyran indexregleras enligt särskild bilaga.

El och värme

Ingår i hyran.

Emballage och sopor

Hyresgästen skall, om inte annat särskilt avtalats och antecknats i hyresavtalet, ombesörja och bekosta bortforsling
av sopor, emballage och annat avfall från lokalen. Det är
absolut förbjudet att placera emballage och dylikt utanför
lokalen. Detta gäller även lastbryggor.
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Lokalens användning och skick

Lokalen med tillhörande utrymmen uthyres för att användas som boendeytor, totalt 24 lägenheter med tillhörande
gemensamhetsytor (24 lgh x ca 35 m2+15 m2) hyresgästen
förbinder sig att inte utan hyresvärdens samtycke använda
lokalen till någon annan verksamhet. Lokalen uthyres i
befintligt skick. För inre underhåll såsom målning, golv,
och vitvaror, svarar hyresvärden enligt de normer som
gäller för bostadslägenheter i övrigt. Hyresgästen äger icke
erhålla nedsättning av hyran för den tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av
fastigheten i övrigt. Lokalen uthyres utan lösinredning.
Vid hyresavtalets upphörande skall hyresgästen, om inte
annan överenskommelse träffas, bortföra dem tillhörig
inredning och återställa lokalen i godtagbart skick. Utan
hyresvärdens medgivande får ändringsarbeten icke utföras
i lokalen. Det ankommer på hyresgästen att på eget ansvar
och egen bekostnad svara för de åtgärder, som i de hyrda
lokalerna kan komma att krävas av miljö- och hälsovårdsnämnd eller annan myndighet liksom fackförening,
yrkesinspektionen och liknande.

Nycklar lås m m

Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lokalen. Hyresgästen, skall på egen bekostnad
utrusta lokalen med sådana låsanordningar och stöldskyddsanordningar som krävs för giltighet av hyresgästens
affärs- eller företagsförsäkring i den mån inte försäkringsbolaget godtar de lås hyresvärden vid inflyttning inmonterat. Alla av hyresvärden utlämnade och av hyresgästen
själv tillverkade nycklar till lokalen och andra utrymmen
skall vid avflyttning återlämnas till hyresvärden.
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Skyltar markiser

Hyresgästen medges rätt att sätta upp skyltar under förutsättning att hyresgästen inhämtar tillstånd av berörda
myndigheter. Dessa skall dock i storlek och fönster etc placering godkännas av hyresvärden. Vid avflyttning åligger
det hyresgästen att återställa fasaden till ett av hyresvärden
godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, såsom fasadrenovering, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad
och utan ersättning nedmontera och återmontera Skyltar,
markiser, antenner och därmed jämställt. Hyresgästen svarar för skador på skyltar, fönster och dörrar och bör teckna
egen försäkring.

Moms

Om hyresvärden är eller kommer att bli redovisningsskyldig för mervärdesskatt på hyran, skall fastighetsägaren äga
rätt att under löpande avtalstid ta ut motsvarande Kostnad
av hyresgästen. Hyresgästen är dessutom skyldig arr meddela hyresvärden sådan förändring i verksamheten som
innebär att skattskyldighet upphör. Återfört belopp eller
eventuellt skadestånd betalas av hyresgästen.

Oförutsedda kostnader

Som tillägg till hyran skall hyresgästen under hyrestiden, utan uppsägning, samtidigt med hyran, erlägga på
lokalen belöpande andel av sådana kostnadsökningar som
uppkommer på grund av införande av eller höjning av
för fastigheten gällande skatt, avgift eller annan pålaga
som regering eller annan myndighet kan komma att
bestämma. Lokalens andel skall beräknas i förhållande till
i fastigheten utgående hyror.

Uthyrning i andra hand

Hyresgästen äger rätt att utan särskilt tillstånd från hyresvärden helt eller delvis uthyra lokalen i andra hand.

c.	Detta avtal får inte inskrivas.
d.	Hyresvärden ikläder sig inte något ansvar för varor,
som förvaras i lokalen.
e.	Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över lokalen.
Uppstår något fel, som måste avhjälpas omedelbart
för att inte allvarlig olägenhet skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast meddela detta till den som
har ansvaret för husets förvaltning. Alla skador eller
brister skall anmälas utan dröjsmål, Om hyresgästen
inte anmäler skada, kan han bli ersättningsskyldig
för kostnader som uppkommit genom hans dröjsmål.
För avhjälpande av brist, som det åligger hyresvärden
att bota, är hyresgästen icke berättigad till ersättning
med mindre hyresvärden blivit tillsagd om bristen och
lämnas skälig tid för dess avhjälpande. Hyresgästen är
skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom
hans vållande.
f.	Hyresvärden förbehåller sig rätten att vinna tillträde
till lokalen för nödvändiga arbeten, t ex sotning av
kanaler, vattenskador m m.
g.	Hyresgästen förbinder sig att följa de parkeringsföreskrifter som gäller för området.
h.	Arbetsinställelse. Blockad eller sådant varöver hyresvärden inte råder, såsom krig, upplopp, explosion eller
ingripande av myndighet, fritager hyresvärden för fullgörandet av hans enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den mån de inte kan fullgöras annat än till
onormalt höga kostnader, liksom också från skyldighet
att erlägga skadestånd.
i.	Hyresgästen svarar för systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) med tillhörande kontroller och åtgärdskrav från
ansvarig myndighet.
j.	Hyresgästen svarar för byte av ljuskällor i installerade belysningsarmaturer som ingår i byggnationen,
invändig byggnad inkl balkonger. Hyresvärden svar för
övriga utvändiga armaturer.
Ändringar tillägg

Övrigt

a.	Hyresgästen förbinder sig att under garantitiden (2 år)
i ombyggd fastighet snabbt bereda kontrollanter och
hantverkare tillträde till lokalen.
b.	Hyresvärden är inte skyldig lämna hyresgästen ersättning för skada, som möjligen kan tillskyndas hyresgästen genom tillfälligt avbrott i ledningar för vatten,
avlopp, värme och el eller för skador orsakade av
skadedjur/ohyra.

Ändringar eller tillägg till detta avtal är endast giltigt om
den skriftligt upprättas och under tecknats av båda parter.
Sådan ändring skall utgöra numrerad bilaga till hyresavtalet och antecknas på detsamma.
Underskrifter

Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift
Datum:			Datum:
AB Sandhultsbostäder
Borås Stad
Lennart Alsin		
Lokalförsörjningsförvaltningen
					Lars Nordin
B 593
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Anvisningar för indexuppräkning
av hyra för lokal

Bilaga 3

Bashyran

Om hela eller viss andel av det i kontraktet angivna
hyresbeloppet jämte fasta hyrestillägg ska utgöra bashyra
är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i
övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek samt vilka övriga
förpliktelser som åvilar hyresgästen).

Sanderökroken 2, Rydet 1:151,
Hyreskalkyl preliminär
Kronor
Ingångsvärde

9 456 000

Ombyggnad
Lokalarea, total area, 2 000 m2

Bastalet

Boendedel (35+15x24), 1 200 m2

Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom
angivande av år (se bestämmelserna).

Övriga lokaler, 800 m2

Jämförelse mellan indextalen ska ske så snart årets oktoberindex har blivit känt. De senaste åren har oktoberindex
blivit känt i mitten av november.

Ombyggnadskostnad, inkl moms

24 000 000

Ingångsvärde

9 456 000

Totalkostnad

33 456 000

Kalkyltid,50 år
Kalkylränta, annuitet, 5,05 %
Kapitalkostnad

4,50 %
1 689 528

Beräkning av indextillägget

Kr/m2/år

845

1)	Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och
bastalet.

Drift o UH kostnad

410

2)	Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade
skillnaden med bastalet.
3)	Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Avkastning, 5 %
Hyra
Hyra kr/m

2 509 528
2

Månadshyra (35+15 m2), inkl moms
24 Igh
Övriga lokytor, 1 004, exkl moms

Exempel

42

1 003 576

1 255
5 229 kr
1 505 952
802 861
80 %

Beräkning av indextillägg för är 2008
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till
konsumentprisindex (KPI) för oktober 2005, som är 282,4
(bastalet). Oktoberindex för år 2007 är 293,85.
1.	Beräkna skillnaden mellan indextalet 293,85 och
282,4. Skillnaden är positiv och uppgår till 11,45.
2.	Dividera 11,45 med 282,4 och multiplicera kvoten
(utan avrundning) med bashyran 100 000 kr.
Resultatet blir 4 054,53 kr och utgör indextillägget för
år 2008 enligt klausulen.
Alternativ:
Om KPI för oktober 2007 i stället skulle ha varit lägre än
bastalet 282,4, t ex 282,0, skulle skillnaden mellan 282,0
och bastalet 282,4 ha blivit negativ. Inget indextillägg
skulle då utgå. Det i kontraktet angivna hyresbeloppet
jämte fasta hyrestillägg skulle gälla.
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Bilaga 4
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Bilaga 4
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2012-08-23

2012-09-27

Från Stadsdelsnämnden Väster

Från Stadsdelsnämnden Öster

Yttrande över renoveringen
av Sanderödkroken 2

Yttrande gällande ombyggnation
av Sanderökroken 2

Nämndens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden Västers beslutar:

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna föreslagen
ombyggnation av Sanderökroken 2 med synpunkter.

Stadsdelsnämnden Väster beslutar att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens framställan till Kommunstyrelsen
avseende renovering av vård- och omsorgsboendet Sanderödkroken 2.

Bakgrund
Stadsdelsnämnd Väster har vid sammanträde 2011-08-23
hemställt hos Lokalförsörjningsnämnden om genomförande av en utredning avseende hur en renovering av vårdoch omsorgsboendet Sanderödkroken 2 kan genomföras
för att avhjälpa redovisade brister.
I en förstudie har det tagits fram en helt ny planlösning
och förslag till hel ombyggnad så att boendet kommer i
nybyggnadsstandard och myndighetskrav har beaktats.

Bakgrund
Stadsdelsnämnd Väster har vid sammanträde 2011-08-23
begärt att Lokalförsörjningsnämnden genomför en utredning avseende hur en renovering av vård- och omsorgsboendet Sanderödkroken 2 kan genomföras för att avhjälpa
redovisade brister.
I en förstudie har det tagits fram en helt ny planlösning
och förslag till hel ombyggnad så att boendet får en nybyggnadsstandard där myndighetskraven har beaktats.
Vid sammanträde 2012-08-23 beslutar Väster att tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens framställan till Kommunstyrelsen avseende renovering av vård- och omsorgsboendet
Sanderödkroken 2. Kommunstyrelsen har därefter översänt ärendet till stadsdelsnämnden Öster för yttrande.

Ekonomi
Nuvarande hyra är 2,3 milj kr/år och av detta betalar
stadsdel Väster 1,0 milj kronor, övrigt betalas som hyra av
de 21 boende på det särskilda boendet. Av stadsdelens ytor
används 55 % som gemensamhetsytor för det särskilda
boendet och övrigt är dagverksamhet, hemtjänst, administration, kök och restaurang. Efter ombyggnaden blir
det 24 lägenheter vilket ger en bättre ekonomi per plats.
Lokalförsörjningsförvaltningen beräknar att den totala hyran kommer att öka med 30 % till 3 milj kr/år. På grund
av ökat antal lägenheter blir gemensamhetsytorna mindre
och stadsdelens kostnader oförändrade efter ombyggnaden.
Enligt tertial 1 går verksamheten med ett underskott på
700 tkr på grund av besvärliga lokalmässiga förhållanden.
Detta underskott kommer genom samordningsvinster med
fler boende kunna besparas efter genomförd renovering.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef

Nuläge
Sanderökroken 1

Består idag av 2 enheter.
En av enheterna har 8 platser avsedda för personer med
demenssjukdom, den andra enheten har 8 platser avsedda
för personer med somatiska sjukdomar.

Sanderökroken 2

Består idag av består av 2 enheter.
En av enheterna har 10 platser avsedda för personer med
demenssjukdom, den andra enheten har 11 platser avsedda
för personer med somatiska sjukdomar.

Efter den föreslagna ombyggnationen
Sanderökroken 1

En enhet med 16 platser avsedda för personer med demenssjukdom.
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Sanderökroken 2

En enhet med 24 platser avsedda för personer med somatisk sjukdom.

Förändring

Förslaget ger en ökning av totalt 3 platser.

Nämndens synpunkter på förslaget
Bristerna i brandskydd, boendemiljön för de boende och
arbetsmiljön för personalen anses som så omfattande att
en ombyggnation är nödvändig, om Sanderökroken 2 fortsättningsvis skall drivas som ett vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnd Öster har följande synpunkter på
förslaget:
• Ändringen av inriktningen kan anses både motiverad
ur ett boendeperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv.
Detta eftersom det blir en och samma inriktning i respektive hus vilket ger en ökad samarbetsmöjlighet och
ett effektivare resursnyttjande.
• Förslaget ger en långsiktig låsning av inriktningen mot
personer med somatisk sjukdom på Sanderökroken
2 eftersom planlösningen inte kan anses lämplig för
personer med demenssjukdom. Detta anses i princip
inte vara bra eftersom det är en fördel om enheterna kan
ändra inriktning vid förändring av behov/efterfrågan.
Sanderökroken 2 kan dock anses som ett undantag från
denna princip då det byggnadstekniskt inte går att lösa
på ett bättre sätt.
• Det är viktigt att mötesplatser för äldre personer i närområdet kvarstår. Den stora samlingssalen byggs bort
i förslaget. Detta behov kan dock anses uppfyllt i det
undre planets restaurang- och terapidel.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen			
Rita Johansson
Ordförande			Stadsdelschef
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Nr 116
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande avgivna motioner

2012-11-19

2012/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation av Fadi Moussa (S) avskrivs från
vidare handläggning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
Dnr 2006/KS0559 826
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om konstfrusen bandybana på
Boda.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

KF 2007-08-16 § 101
2007/KS0614 026
(E)

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

Under beredning.

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

Motion av William Petzäll (SD) om Saltemads camping.

Under beredning.

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

Motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Solveig Kjörnsberg om kollektivavtal vid upphandling.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.
Ligger för godkännande.

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

Motion av William Petzäll (SD) om hjärtstartare.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

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

Motion

Behandling

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

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

Under beredning. Ligger för
godkännande.

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

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

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

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

Drogs ur från Kommunstyrelsen 27 februari 2012. Inget nytt
förslag till beslut framme.

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

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

Under beredning.

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

Motion av William Petzäll om sprinklers i äldreboenden.

Väntar på komplettering av
Lokalförsörjningsnämndens
remissvar.

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

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

Återremitterat från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen.
Under beredning.

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

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

Under beredning.

KF 2010-05-25 § 52
Dnr 2010/KS0362 332
(E)

Motion av Anders Österberg (S), Yvonne Persson (S) och Petter
Löberg (S); Lek är en barnslig rättighet I.

Under beredning.

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

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders Öster- Under beredning.
berg (S); Lek är en barnslig rättighet II.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0489 020
(PoF)

Motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S);
Borås – en stad i arbete.

Under beredning.

KF 2010-06-17 § 69
Dnr 2010/KS0514 822
(E)

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om att utreda möjligheten att
iordningställa en badplats vid ”Mullängen” i Gånghester i Stora
Häljasjön.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål.

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

Motion

Behandling

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Återremitterad från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen
Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

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

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

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
Dnr 2011/KS 0292 212
(SP)

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD); Ett långsiktigt
hållbart Borås kräver en ny översiktsplan.

Under beredning.

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

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

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

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M), Johan
Under beredning.
Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Monica Johansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda för framtiden – elbilar i Borås!
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-06-16 § 81
Dnr 2011/KS0498 866
(E)

Motion av Björn Bergquist (M); Skulpturera Borås!

Under beredning.

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

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

Remitterad och under
beredning.

KF 2011-08-18 § 94
Dnr 2011/KS0584
(E)

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

Under beredning.

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

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

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

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

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) om social hänsyn vid upphand- Remitterad till Tekniska nämnling.
den.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Anna Svalander (FP) om tillagningskök på Almåsgymnasiet.

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en arbetsgi- Under beredning.
vare om tar ansvar.

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

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

Under beredning.

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

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

Under beredning.

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

Motion av Ann-Marie Ekström (FP); Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdssamhället.

Under beredning.

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

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

Kommunstyrelsen 2012-05-07,
ärendet utgick från dagordningen.

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

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

Tre svar på remiss återstår.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2012 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-01-26 § 2
Dnr 2012/KS0124 629
(KU)

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Inrättande av ”materialbank” – att
kunna utnyttjas av förskolor och skolor.

Behandlas i Budget 2013.
Arbetslivsnämnden utreder.

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

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

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
(KU)

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0130 805
(E)

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Sats- Under beredning.
ning på rörelse och integration för barn och unga!

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
(SP)

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

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0205 730
(KU)

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V) om tillgänglig- Under beredning. Varit ute på
het för hela Borås.
remiss.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
(SP)

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

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0209 615
(E)

Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carl- Inväntar svar från Ungdomsråson (M); Ett rikare kulturliv för alla!
det och Funktionshinderrådet.
Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0232 609
(KU)

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
(E)

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

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0271 702
(E)

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

Inväntar svar från Brottsförebyggande rådet. Under
beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
(E)

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

Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden och
Stadsdelsnämnden Väster.
Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0273 609
(KU)

Motion av Annette Carlson (M); En trygg skolmiljö för barn och
ungdomar.

På remiss.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0274 866
(E)

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0287 119
(E)

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

Under beredning.

Under beredning.

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

Motion

Behandling

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
(KU)

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0333 754
(E)

Motion av Lennart Andreasson (V) om att införa möjligheten till dator Under beredning.
och internetuppkoppling de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
i Borås Stad.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0334 809
(E)

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

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
(E)

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
(E)

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

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
(SP)

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

Ett svar på remiss återstår.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
(PF)

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

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
(PF)

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
(PF)

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

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0393 312
(SP)

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD); Förstärk infrastrukturen på Viared!

Remitterad.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
(SP)

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

Remitterad.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2012-06-01--2012-10-31
avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion
Behandling

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
(E)

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

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
(E)

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

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
(E)

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

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
(PF)

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

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

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

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

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

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
(E)

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

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
(E)

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0601 311
(SP)

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C); Minska genomfartstrafiken i
centrum!

Redovisning av interpellationer som föreslås avskrivas
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2003-11-26--27 § 149
2003/KS0074 101

Interpellation av Fadi Moussa (S) till AB Bostäders ordförande Sven Interpellationen avskrivs.
Wergård om bostadslösa.

Behandling

B 607

kommunfullmäktiges handlingar | 20 December 2012

Nr 117
Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel

2012-11-19

2012/KS0069 041

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag om nya avgifter inom taxa för
ansökan och tillstånd enligt alkohollagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden anför att det är viktigt att verksamheten håller
en fortsatt hög kvalitet beträffande utredningar i samband
med ansökningar om alkoholtillstånd och tillsyn. Då
verksamheten helt skall finansieras genom avgifter menar
nämnden att det är nödvändigt att höja dessa för att möta
kostnadsutvecklingen samt att Svenljunga kommun inte
längre kommer att köpa några tjänster från verksamheten.
Motsvarande kostnadsminskning går inte att göra fullt ut
med en begränsad personalstyrka.
Kommunstyrelsen bedömer att avgiftshöjningen är relativt hög men nödvändig för att upprätthålla kvaliteten i
verksamheten. I genomsnitt är höjningen ca 7 % och ger
verksamheten ca 125 tkr i ökade intäkter.
Kommunstyrelsen vill också uppmärksamma att denna
taxa egentligen skulle behandlats tillsammans med övriga
taxor som Kommunfullmäktige tog beslut om i Budget
2013 den 22 november. Tyvärr kom den inte med då men
i tillräcklig tid för att gälla fr o m 2013-01-01

2012-08-23

§ 135
Reviderad Taxa för ansökan och tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen
samt kontroll enligt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel
Tillståndsenheten utreder ansökningar om serveringstillstånd samt ansvarar för tillsynen över restauranger med
serveringstillstånd. Enheten har även ansvar för tillsynen
av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.
Arbetet som utförs för andra kommuner är reglerat i avtal
mellan kommunerna.
Efter att verksamheten flyttades till Fritids- och folkhälsoförvaltningen har antalet tillsynstillfållen ökat, vilket ses
som en viktig del i det förebyggande arbetet.
Det är viktigt att bibehålla en fortsatt hög kvalitet beträffande utredningar i samband med ansökningar om alkoholtillstånd samt tillsyn enligt ovan. Eftersom verksamheten helt finansieras av avgifter, är det nödvändigt att höja
taxorna, för att anpassa dem till löne- och kostnadsutvecklingen. Förvaltningen föreslår därför att taxorna höjs
enligt bilagt förslag.

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya avgifter inom taxa för ansökan och tillsyn enligt
alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Christer Johansson
Ekonomichef

att	godkänna förslag om nya taxor för ansökan och tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
samt
att	översända förslaget till Kommunfullmäktige.
Vid protokollet
Tommy Jingfors		
Förvaltningschef		

Ingvor Krantz
Nämndsekreterare
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Taxa för ansökan och tillsyn en‑
ligt alkohollagen och tobaksla‑
gen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läke‑
medel

1.2 Tillsynsavgifter

Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-12-20

1.2.2	Fast tillsynsavgift vid stadigvarande
servering till allmänheten

Gäller fr o m 2013-01-01

1	Serveringstillstånd enligt
alkohollagen

1.2.3	Rörlig tillsynsavgift vid servering till
allmänheten
Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av
alkohol föregående år. Om en ny restaurang erhåller tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.
Årsomsättning

Gällande taxa, kr

-

250 000

2 700

250 001 -

500 000

4 100

500 001 -

1 000 000

5 300

1 000 001 -

2 000 000

7 300

2 000 001 -

4 000 000

8 600

4 000 001 -

6 000 000

10 000

6 000 001 -

8 000 000

11 300

8 000 001 - 12 000 000

14 700

12 000 001 - 16 000 000

17 600

16 000 0001 -

1.1 Ansökningsavgifter

- Stadigvarande tillstånd för servering eller
provsmakning

Avgiften är 2 700 kr per tillstånd och år.

Avgiften är 2 700 kr per tillstånd och år.

Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens
verksamhet dels enligt alkohollagen och tobakslagen och
dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Enligt 8 kap 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622)
får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen även
ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig
detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får
enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 23 § lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för
sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver
detaljhandel.

Gällande taxa

1.2.1	Fast tillsynsavgift vid stadigvarande
servering i slutna sällskap

kr

20 100

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer
och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår
endast fast tillsynsavgift.

8 400

- Prövning av nya ägare i HB och AB

5 300

- Ny bolagsform, samma personer

4 000

1.2.4 Tillfälliga tillstånd till allmänheten

- Utvidgat tillstånd

4 000

- Utökad serveringstid, ändring i tillstånd

2 800

- Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning
till allmänheten

Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts
ovan. Vid avslag på ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten återbetalas tillsynsavgiften 600 kr.

4 400

- Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

600

- Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat
serveringsområde, tillfällig uteservering

600

- Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
gemensamt serveringutrymme (per sökande)

2 600

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för
gemensamt serveringsutrymme (per sökande)

1 200

- Kunskapsprov per person och tillfälle

1 200

1.2.5 Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år nyansökan inkommit efter
den 1 juli. Har nyansökan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen
upphör före kalenderårets slut.

Av ansökningsavgiften för tillfälligt tillstånd till allmänheten återbetalas 600 kr vid avslag.
B 609

kommunfullmäktiges handlingar | 20 December 2012

2	Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt
detaljhandel med tobaksvaror och
vissa receptfria läkemedel
Gällande taxa
Folköl

kr
1 700

Tobak

1 700

Folköl och tobak

2 200

Vissa receptfria läkemedel

1 700

Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl

2 200

Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

3 200

Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter
den 1 juli. Har anmälan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen
upphör före kalenderårets slut.

3 Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger
fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa
med tillhörande tillämpningsföreskrifter.
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Nr 118
Riktlinjer för alkoholservering
2012-11-19

2012/KS0665 709

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat ett förslag till
Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna
ersätter nuvarande Riktlinjer för serveringstillstånd som
gäller t o m 2012.
Varje kommun beslutar om förutsättningarna för tillstånd
för alkoholservering och provsmakning. Kommunen ska
informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen
och bedriva tillsyn av efterlevnaden.
Alkohollagen ger enskild kommun ett visst utrymme för
sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala
hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.
Borås Stads riktlinjer innehåller tillämpningsanvisningar
för alkoholservering och provsmakning, serveringstider,
olägenheter och eventuella villkor vid tillstånd för alkoholservering.
Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering ska gälla t o m
2016.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till
förmån för ett alternativt förslag om serveringstider.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protkoll

2012-10-25

§ 178
Riktlinjer för alkoholservering
och provsmakning
Varje enskild kommun beslutar om tillstånd för servering
och provsmakning som sker i kommunen. Av alkohollagen
framgår att varje kommun ska tillhandahålla information
om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter men också att varje kommun ska tillhandahålla
riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna.
Alkohollagen ger i vissa fall ett utrymme för kommunerna
att utveckla sin egen alkoholpolitik. Av riktlinjerna ska
framgå vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. I det fall det är fråga om
Borås Stads lokala hänsyn framgår det i riktlinjerna.
Syftet med kommunala riktlinjer är att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
och likabehandling inom kommunen av ansökningar om
tillstånd för servering och provsmakning.
I Borås Stads riktlinjer finns allt från allmänna uppgifter
om serveringstillstånd till vad som gäller vid provsmakningstillstånd, riktlinjer om serverings tider, prissättning
samt olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa.

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att	anta förslaget om Riktlinjer för tillstånd för servering
och provsmakning samt
att	översända till Kommunstyrelsen
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Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer
för alkoholservering
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Riktlinjer för alkoholservering
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2012-12-20
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och
provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen,
och bedriva tillsyn av efterlevnaden.
Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla
sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala
hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Ett rikt restaurangliv i en levande stad
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi
bidra till att skapa goda restaurang- och boendemiljöer
för kommunens invånare samt bra förutsättningar för
restaurangägarna att konkurrera på lika villkor. Ett rikt
restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad.
Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd
som den breda allmänheten ska uppleva att vårt arbete
håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas
av ett stort socialt ansvar.
Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som
restaurangerna erbjuder tillvaratas. Ungdomar ska skyddas
från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen
och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.
Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är ingen rättighet att få tillstånd för servering,
utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens
krav.
Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och
skyddet för människors hälsa tar skyddsaspekterna över.
Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta
serveringstider.
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi
kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta
pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med
restaurangnäringen. Den ska utmärkas av hög moral och
god etik.

1 Servering och provsmakning
1.1 Allmänt om tillstånd

Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av
alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd innebär rätt att mot
betalning servera de alkoholdrycker tillståndet omfattar.
Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller
i slutet sällskap, som en förening, organisation eller ett
företag.
Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss
tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan
även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt
serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får kommunen begränsa
tillståndet till en viss giltighetstid.
Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten och att den kommer att drivas enligt alkohollagen.
Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott eller ekonomisk
brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan ges. Vid frihetsberövande inräknas inte den
tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då ett serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst
tre år passera innan nytt tillstånd kan ges.
Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte vid pausservering eller
provsmakning. Maten ska också marknadsföras skriftligen
i lokalen under serveringstiden.

1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver
att serveringen har ett varierat utbud av maträtter till
kl. 23.00. Ett varierat utbud är minst två förrätter, fem
huvudrätter och två efterrätter. Efter kl. 23.00 måste det
finnas minst tre maträtter.
Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
förväntas tillståndshavare delta i återkommande möten
med polismyndigheten och Borås Stads tillståndsenhet för
att öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter och dela
erfarenheter av det förebyggande arbetet mot alkoholmissbruk.

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra
Borås till det goda exemplet ett rikt restaurangliv i en god
restaurangmiljö, i ett levande Borås.
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1.3 Tillfälligt tillstånd

Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är
regelbundet återkommande. Därför kan en sökande eller
en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli
aktuellt bl a vid festivaler och evenemang. Borås Stad är
restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid
sådana arrangemang.
Vid arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv med tillstånd.

1.4 Uteservering

Uteservering ska ha bord med sittplatser, och mat ska
kunna serveras. Matservering ska vara möjlig även då tillståndet gäller årets kallaste månader. Uteserveringen ska
ligga i nära anslutning till serveringslokalerna.

Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka igen för att serveringstiden ska bli stadigvarande.

3 Olägenheter
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får
kommunen vägra serveringstillstånd om det på grund av
serveringsställets läge eller andra skäl befaras olägenheter
när det gäller ordning och nykterhet, eller särskild risk för
människors hälsa.
Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området och Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala
hänsynen har företräde om dessa ställs mot affärs- och
konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om olägenheter kan leda till avslag.

3.1 Serveringens inriktning
1.5 Rumsservering och minibar

På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina
lokaler får det serveras alkoholdrycker på hotellrummet,
och från minibar på hotellrummet. Sådan servering ska
meddelas Borås Stad.

1.6 Provsmakning

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan
ha rätt att anordna provsmakning av alkoholdrycker.
Tillstånd för provsmakning kan också ges under vissa
förutsättningar.
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler kuponger samtidigt får
inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte
ingå i entréavgiften.

2 Serveringstider

Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig till ungdomar.
Ambitionen om matservering värderas noggrant för att
förhindra renodlade dryckesställen. En ansökan kan avslås
om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera
mat.
Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten.
Vid bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad vikt vid serveringsställets
alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal.

3.2 Serveringsställets läge

En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk
för brottslighet samt störningar och påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.

Servering av alkoholdrycker får inte börja tidigare än
kl 11.00 och inte pågå längre än till kl 01.00, om inte
kommunen beslutar annat.

Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och
fritidsgårdar samt i andra miljöer där barn och unga
vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för
personer med missbruksproblematik.

Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till
kl 02.00. Detta under förutsättning att polismyndigheten
och Miljöförvaltningen tillstyrker, och Borås Stad inte
befarar olägenheter när det gäller ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa.

Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar
och vid idrottsevenemang. Borås Stad är dock mindre
återhållsam när det gäller större nationella och internationella seniorevenemang.

Om det finns särskilda skäl, t ex osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter eller hälsorisker, kan
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4 Villkor
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare
serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad
oftast med krav om ordningsvakter. Samråd sker då alltid
med polismyndigheten.
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Nr 119
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Låt krogarna ha öppet senare!

2012-11-19

2012/KS0271 702

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Nuvarande Riktlinjer för serveringstillstånd gäller to m
2012 och för revidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden. Riktlinjerna fastställs sedan av Kommunfullmäktige.

Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Fritids- och folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna
för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till klockan 03.00.

Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson till förmån för sitt förslag att motionen bifalles.

Motionen har varit remitterad till samtliga stadsdelsnämnder, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås och lokala
Brottsförebyggande rådet i respektive stadsdel. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen, medan övriga
remissinstanser avstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
I Borås Stads Riktlinjer för serveringstillstånd, fastställda
av Kommunfullmäktige, framgår under avsnittet särskilda
serveringstider att vid alkoholservering fram till klockan
02.00 ska särskild återhållsamhet iakttagas. Den utsträcka
serveringstiden kan beviljas under vissa förutsättningar
och prövotider tillämpas i stor utsträckning för uppföljning av verksamheten. Tillståndsenheten på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen handlägger ansökningar om serveringstillstånd och Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
om serveringstillstånd och eventuella ingripande enligt
alkohollagen.
Kommunstyrelsen anser att nuvarande Riktlinjer för
serveringstillstånd stämmer väl överens med Borås Stads
drogpolitiska handlingsprogram, där det bl. a. framgår
att det långsiktiga förebyggandet arbetet för att minska
skador av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Det lokala
handlingsprogrammet ansluter till de nationella och internationella målen.
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Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2012-03-15

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

Motion;
Låt krogarna ha öppet senare!
Sommaren 2010 anordnades en kampanj för senare öppettider på Borås restauranger och barer. Flertalet krögare
deklarerade att de gärna hade öppet sina verksamheter en
timme längre på nätterna och boråsarna visade ett starkt
stöd till kampanjen. Då initiativet inte ledde till några politiska beslut, bör vi nu åter aktualisera frågan och förlänga
serveringstillståndet.
I flera andra städer har restaurangerna öppet senare än i
Borås, vilket blir en konkurrensnackdel för vår stad. Ett
bra uteliv går hand i hand med Borås vision om en attraktiv stad. Dagens öppettider gör dock att allt fler unga
åker till Göteborg och går ut på krogen där istället för att
besöka någon av restaurangerna i Borås. Det är inte bra
för vår stad. Dels går våra lokala näringsidkare miste om

kommunfullmäktiges handlingar | 20 December 2012

viktiga intäkter, men ännu allvarligare är att många unga
uppfattar Borås som en tråkig stad. Givetvis är det inte
så att förlängda öppettider på restaurangerna löser hela
problematiken. Det skulle dock definitivt vara ett steg i
rätt riktning för att skapa ett attraktivare stadsklimat för i
synnerhet unga och studenter.

Remissammanställning

Senare öppettider skulle medföra att gäster lämnar krogen
vid olika tidpunkter – och inte som dagsläget vid samma
tidpunkt. Det skulle sannolikt innebära mindre trängsel
i kön till garderoberna och även minska folkmassorna
som trängs vid de olika bussarna. Sammantaget skulle det
minska riskerna för bråk

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

Det är också viktigt att påpeka att senare krogöppettider inte medför ökad totalkonsumtion av alkohol, vilket
en statlig offentlig utredning slagit fast. Andra vanliga
argument mot längre öppettider på krogen handlar bland
annat om boendemiljön och ökat krogrelaterat våld. En
offentlig utredning landar dock i slutsatsen att; ”Sådana
direkta effekter av sena öppettider har dock inte kunnat
verifieras av utredningen”. Därav finner undertecknad
det orättfärdigt att kringskära krogarnas öppettider med
argument som inte klarar av en kritisk skärskådning.

2012-11-19
Från Stadskansliet

Remissinstansernas yttrande i sammanfattning och eventuella reservationer
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen.
Nämnden önskar ett levande centrum där det är möjligt
att leva och bo samtidigt som det finns ett bra utbud av
möjligheter till social samvaro i form av restauranger.
Sociala omsorgsnämnden har gjort en avvägning mellan
dessa önskemål och funnit det lämpligt med alkoholservering som upphör senast kl. 02.00.

Avslutningsvis måste det poängteras att senare öppettider
på stadens restauranger minskar riskerna för okontrollerat
intag av alkohol och minskar väsentligt riskerna för etablering av svartklubbar.

Stadsdelsnämnd Norr

Med anledning av ovannämnda redogörelse yrkar jag att:
-	Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritids- och Folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till
klockan 03.00.

Stadsdelsnämnden instämmer i synpunkterna från
stadsdelens lokala BRÅ och avstyrker motionen med
hänvisning till resultatet i rapporten ”Krog och Hälsa”.
Stadsdelsnämnden anser att det finns goda skäl att behålla
nuvarande riktlinjer om öppethållande.

Joakim Malmberg (FP)

Följande ledamöter reserverar sig till förmån för bifall:
Malin Wickberg (M), Pierre Östlund (FP) och Wivi
Roswall (M).

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.

Lokalt Brå Stadsdelsförvaltning Norr avslår motionen
med motivering
Borås en Säker och Trygg kommun.
I Borås Stads strävan att öka trygghet och säkerhet för dess
invånare hamnar motionen om längre öppethållande på
restauranger, barer och krogar i kollisionskurs med detta
trygghetsarbete. Man hänvisar också till den undersökning som bekräftar att längre öppethållande på krogar och
restauranger leder till ökat fylleri, skadegörelse och våld.
Vid längre öppethållande förskjuts problematiken i tid
samtidigt som den förstärks.

B 617
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Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnd Väster avstyrker motionen.

Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen.

Nämnden anger i sin sammanfattning att ungdomar i
Borås åker förmodligen inte i första hand till Göteborg för
att restauranger har serveringstillstånd längre, utan snarare
för att träffa andra och nya personer, vara i nya sammanhang.

Nämnden tillstyrker motionen som föreslår att riktlinjerna
för serveringstillstånd korrigeras så att det blir möjligt att
få serveringstillstånd till klockan 03.00.

Den offentliga utredning som motionären hänvisar till
kan vara SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker.
Den har äldre uppgifter än ovan nämnda rapport
Krog och hälsa. I den senare har man undersökt aktuell
fråga i vetenskapliga studier och även tagit del av internationella erfarenheter. Rapporten visar att det sannolikt inte
finns någon fördel ur alkoholpreventiv eller våldssynpunkt
med att förlänga tiden för utskänkning på restaurangerna.
I alkohollagen kap 8 § 19 står att kommunen beslutar
under vilka tider alkoholdrycker får serveras och om
kommunen inte beslutat annat får det inte pågå längre än
till 01.00. I förarbeten till alkohollagen framgår att det
sociala perspektivet ska gå före näringslivets perspektiv vid
bedömning av serveringstillstånd.
Alexis Mouschopanis (M) och Joakim Malmberg (FP)
reserverar sig mot beslutet.
I ett särskilt yttrande till motionen, framgår att Folkpartiet och Moderaterna anser att nämndens remissvar bygger
på ett ytterst snävt och dessutom kritiserat underlag.
Istället för att titta på de offentliga utredningar som slagit
fast att senare krogöppettider inte ökar totalkonsumtionen
av alkohol väljer nämnden att titta på nykteristen och
folkhälsovetaren i Fredriks Spaks rapport Krog och hälsa
2011. Folkpartiet och Moderaterna anser att det inte finns
någon korrelation mellan senare krogöppettider och ökat
våld och anser det således vara oklokt att avslå motionen.
Borås behöver bli en attraktivare stad som lockar till sig
kreativa människor och att bifalla motionen är ett första
steg i den riktningen.

B 618

Lokala Ungdomsrådet har beretts tillfälle att yttra sig över
motionen.
Mot beslutet reserverar sig (S), (V) och (MP) till förmån
för sitt eget förslag – att avstyrka motionen.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.
Nämnden anger i sitt remissvar att alkohollagen är en
social skyddslag, vilken syftar till att minska alkoholens
skadeverkningar för enskilda men även för samhället i
stort. Det finns vetenskapligt stöd för att det finns ett
samband mellan krogars serveringstider och våld. All
kunskap tyder på att en utökning av öppettiderna leder till
ännu mera våld.
(M) och Bengt Westmalm (FP) reserverar sig mot beslutet.

Brottsförebyggande rådet i Borås

Brottsförebyggande rådet i Borås avstyrker motionen.
Brottsförebyggande rådet i Borås anser att förlängda öppettider på krogarna innebär en ökad risk för krogrelaterat
våld, ökad totalkonsumtion av alkohol och mer problem
med nedskräpning och skadegörelse.
Borås Stad erbjuder, i samarbete med polisen, årligen krögare och deras personal kostnadsfri utbildning i ansvarsfull alkoholservering, vilken syftar till att minska överserveringen på krogarna och skapa en bättre miljö kring och
på våra krogar med minskat våld.
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Nr 120
Svar på motion av Anders Österberg (S) och
Lena Palmén (S); Borås – en stad i arbete

2012-11-19

2010/KS0489 020

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2010 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att man metodiskt stärker kommunen
och ger fler möjlighet – med tanke på den höga arbetslösheten – att prova välfärdsjobb. Motionärerna anser att
främst fyra saker behöver göras i Borås.
1. Kartlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.
2. Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3. Rusta och utbilda för framtida behov.
4. Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa och väcka intresse för välfärdsjobb.
Stadskansliet utarbetade följande förslag till svar. Förslaget
har varit remitterat till samtliga nämnder. Av remissinstanserna har sex nämnder tillstyrkt, fyra har avslagit och
tre har avstått från att yttra sig. En sammanställning av
remissvaren redovisas i bilaga.

Kartläggning och inventering
av kompetens
För att möta kraven på kommunal service, som ständigt
är i förändring, är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla personal men också locka personal till Borås. En viktig uppgift i detta sammanhang är
naturligtvis att kartlägga framtida kompetensbehov och
samtidigt ha kunskap om kompetensnivån för redan anställda. Detta för att i tillräckligt god tid hinna rusta och
utbilda om behovet finns.

utmärkt verktyg där uppgifter om såväl rekryteringsbehov
som pensionsavgångar kartläggs och redovisas årligen.
Information om aktuell tillgång, behov av arbetskraft och
kompetens finns, liksom en prognos tio år framåt i tiden.
I den personalekonomiska redovisningen redovisas även
genomförda och/eller pågående kompetensutvecklingsinsatser.
Ett sätt att förbättra kompetensinventeringen och lättare
hålla uppgifterna aktuella skulle kunna vara att Borås
Stad väljer att investera i en så kallad kompetensutvecklingsmodul. Genom ett sådant verktyg finns möjlighet
för anställda att i en databas lägga in genomförda utbildningar och övriga kompetensutvecklingsinsatser. Bedömning och godkännande av kompetensnivån görs därefter
tillsammans med närmaste chef i samband med det årliga
utvecklingssamtalet.

Rusta och utbilda för framtiden
Det ökade antalet pensionsavgångar kommer att medföra behov av rekryteringar inom bland annat vård och
omsorg, vissa lärarkategorier samt personal inom kök och
lokalvård. Fram till år 2021 kommer dessutom pensionsavgångarna bland chefer att vara hög, inte minst inom
skola och barnomsorg samt vård och omsorg.
För att möta kommande rekryteringsbehov pågår olika
insatser för att rusta och utbilda redan anställda i kommunen. I den personalekonomiska redovisningen redovisas
såväl genomförda som pågående kompetensutvecklingsinsatser. Här kan nämnas valideringsutbildningar för personal inom funktionshinderverksamhet och socialpsykiatrin
samt utbildning för barnskötare som validerar till förskollärare. Vidare görs chefsplaneringar och utbildningsinsatser för att identifiera vilka som har potential att ta på
sig ett första chefsuppdrag samt vilka av nuvarande chefer
som har förutsättningar att ta en befattning på högre nivå.

Borås Stad har redan idag en god bild av vilket rekryteringsbehov och vilka kompetenser som framtiden kräver.
Här utgör den personalekonomiska redovisningen ett
B 619
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Kompetensutvecklingsplatser och ökat
intresse för välfärdsjobb
I den allt hårdare konkurrensen om arbetskraft är det
av stor vikt att Borås Stad utmärker sig som en attraktiv
arbetsgivare. Parallellt med att kontinuerligt inventera
kompetens och framtida kompetensbehov är det också
värdefullt att Borås Stad visar upp vad ett arbete inom
kommunen innebär.
Som exempel på hur Borås Stad ger möjlighet till inblick
i kommunalt arbete kan nämnas mottagandet av PRAOelever och praktikanter från såväl grund-, gymnasie- som
högskola. Vidare bereds även personer anställning under
både kortare och längre tid genom olika former av arbetsmarknadsinsatser.
Det kan även i samverkan med statens arbetsmarknadspolitik finnas fler möjligheter till insatser för att lösa delar
av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och öka
intresset för välfärdsjobb.
Den generationsväxling vi nu är inne i kräver offensiva åtgärder i syfte att kunna attrahera och rekrytera, inte minst
till vårdområdet. Vård- och omsorgscollege, en form för
att kvalitetssäkra utbildningen, är ett positivt exempel som
nu diskuteras inom ramen för Sjuhärads kommunalförbund. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på
regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och
arbetsliv. En annan åtgärd för att skapa ökat intresse för
arbete inom vården kan vara att erbjuda alla från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram fast anställning efter
godkänd examen. Ytterligare en åtgärd för att attrahera
personer till kommunala jobb kan vara att erbjuda heltid
som grundtjänst.
För att motverka inflödet av felaktiga kompetenser är
det viktigt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering
likväl som att ge elever/studenter på våra utbildnings- och
praktikplatser en bra hand- och vägledning som bidrar till
väl underbyggda omdömen efter avslutad praktiktid. Att
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen likväl som de praktikoch utbildningsplatser inom vård och omsorg som erbjuds
bidrar till att Borås Stad kan vara en attraktiv arbetsgivare
vilket ger ökade möjligheter att klara konkurrensen om
framtida arbetskraft.

B 620

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vad införandet av en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära av
förbättring angående kartläggning och inventering av
anställdas kompetens.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda fast anställning till alla med godkänd
examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
samt att erbjuda heltid som grundtjänst till huvuddelen
av Borås Stads anställda.
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att med stöd av statens arbetsmarknadspolitik lösa
delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och
öka intresset för välfärdsjobb.
Kommunstyrelsen med stöd från berörda nämnder ges i
uppdrag att kvalitetssäkra praktik- och utbildningsplatser.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef
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Kommunfullmäktige och deras beredningar

2012-10-09

Utdrag ur protokoll

Från Stadskansliet

2010-06-17

Remissammanställning
Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

Motion; Borås – en stad i arbete
Det råder massarbetslöshet i Sverige. Både AMS och SCB
visar att arbetslösheten är på otroligt höga nivåer. SCB
kom för någon vecka sedan med beskedet att arbetslösheten ligger på nästan 10 %. Hade en sådan nyhet briserat
1972, eller 1988, ja då hade samliga varningslampor blinkat och alla sirener tjutit öronbedövande. Men idag är det
inte så. Vi har tyvärr vant oss vid helt andra arbetslöshetsnivåer som varande helt naturliga. Vi vill satsa mer på att
skapa sysselsättning. Genom att satsa på välfärden i Borås
gör vi den bästa investeringen för Borås framtid.
Det är en paradox att vi har en enorm arbetslöshet och
varje person utan arbete är en förlust både för individen
och för samhället. Samtidigt kommer vi inom några år
stå med otroliga utmaningar att rekrytera människor till
jobben. Vi står inför den största generationsväxlingen i
historien. Snart har en halv miljon gått i pension. Om sex
år har 850 000 personer gått i pension.
Vi behöver göra främst fyra saker i Borås:
1. Kartlägg vilken kompetens vi behöver inom tre till
fem år.
2. Gör kompetensinventering för att ta reda på vad vi
kan idag.
3. Rusta och utbilda oss för framtida behov.
4. Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för att
hjälpa dem som drabbats av arbetslöshet och väcka
intresse för välfärdsjobb.
Tanken är att metodiskt stärka kommunen och ge fler
möjlighet – inte minst med tanke på den höga arbetslösheten – att prova på välfärdsjobb.
Härmed föreslås Kommunfullmäktige att göra det enda
rättfärdiga och besluta i enlighet med motionens anda.
Anders Österberg (S)
Lena Palmén (S)

Motion; Borås – en stad i arbete
Nämndernas yttranden
i sammanfattning
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.

Mot beslutet reserverar sig allianspartierna.

Fritids- och folkhälsonämnden avstår från att yttra sig.

Remissen är inte inom nämndens ansvarsområde. I ett
senare skede när inventerings- och kompetensbehovet för
den kommunala personalen ska utredas kommer nämnden
och förvaltningen att vara högst delaktig.

Kulturnämnden avstyrker förslaget.

Mot beslutet reserverar sig den rödgröna minoriteten.

Lokalförsörjningsnämnden avstår från att yttra sig.

Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra

sig.

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget.

Nämnden stryker under behovet av framtida kompetenssäkring i den kommunala verksamheten. Som en viktig
del i rekryteringsarbetet och kompetenssäkringen ser man
att bristen på attraktivt boende kan vara en begränsande
faktor och vill därför lyfta upp den fysiska planeringen
som en viktig faktor för hur Borås ska lyckas behålla och
rekrytera den kompetens kommunen behöver i framtiden.

Servicenämnden tillstyrker förslaget.

Mot beslutet reserverar sig Alfio Franco (M), Käthe Bergenholtz (M), Bengt Gustavsson (FP) och Marie Fridén
(M) till förmån för Marie Fridéns yrkande att avstyrka
motionen.
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Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Helene Vistbacka Roth (FP), Urban Svenkvist (M), Seija
Noppa (M) och Maria Lindgren (M) reserverar sig mot
beslutet.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget.

De föreslagna åtgärderna ger goda möjligheter att vara en
attraktiv arbetsgivare och bidrar till att säkra personalförsörjningen på sikt. De föreslagna förändringarna leder till
positiva effekter både utifrån ett medarbetarperspektiv och
ett brukarperspektiv.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är av stor vikt att
utreda och konsekvensbeskriva de åtgärder som föreslås i
förslagen till beslut innan beslut fattas. Det gäller möjligheten att eventuellt kunna erbjuda tillsvidareanställning till alla med godkänd examen från gymnasieskolans
vård- och omsorgsprogram samt att erbjuda heltidstjänster
till huvuddelen av de anställda i Borås Stad. Generations
växlingen skapar stora möjligheter att vara kreativ och försöka attrahera ung arbetskraft. Det är av stor vikt att lyfta
fram hur viktiga, intressanta och roliga välfärdsjobben är.
Mot beslutet reserverar sig allianspartierna i nämnden
med följande motivering:
Motionen skrevs för flera år sedan. De angivna siffrorna
och påståendena finns inte i dagens läge, och är därför
inte relevanta i dagsläget. Dessutom är det mycket som
rör rikspolitiken. Arbetslivsnämnden arbetar med en del
av dessa frågor i sitt ordinarie uppdrag. Allianspartierna
anser inte att personer med automatik skall få anställning
för att man gått en speciell utbildning. Lämplighet och
social kompetens är viktigt inom vårdyrkena. Allianspartiernas uppfattning är att man själv skall kunna välja den
tjänstgöringsgrad man vill ha. Avslutningsvis anser allianspartierna i Stadsdelsnämnden Norr att det är ett egendomligt och annorlunda förfaringssätt gällande rubricerad motion. Innan nämnderna fått yttra sig finns det ett förslag
med från stadskansliet daterat 2012-06 27, om hur ärendet
föreslås behandlas i Kommunstyrelsen för att sedan föras
upp till Kommunfullmäktige. Är det någon mening med
att vi yttrar oss i nämnderna? Är detta demokrati? Är detta
en nyordning från den rödgröna majoriteten?

beslut. Investering i kompetensutvecklingsmodul skulle
förbättra kompetensinventering. Det finns anledning att
vidare utreda möjligheten till att erbjuda fast anställning
och heltid som grundtjänst. De två uppdragen till Arbetslivsnämnden är också relevanta, att undersöka möjligheten
att samverka inför generationsväxling samt att arbeta med
kvalitetssäkring av praktik och utbildningsplatser
Mot beslutet reserverar sig allianspartierna i nämnden
med följande motivering:
Denna motion skrevs för flera år sedan. De angivna siffrorna och påståendena finns inte i dagens läge, och är därför inte relevanta i dagsläget, dessutom är det mycket som
rör rikspolitiken. Arbetslivsnämnden arbetar med en del
av dessa frågor i sitt ordinarie uppdrag. Allianspartierna
anser inte att personer med automatik skall få anställning
för att man gått en speciell utbildning. Lämplighet och
social kompetens är viktigt inom vårdyrkena. Allianspartiernas uppfattning är att man själv skall kunna välja den
tjänstgöringsgrad man vill ha. Avslutningsvis anser allianspartierna i Stadsdelsnämnden Väster att det är ett konstigt
och annorlunda förfaringssätt gällande rubricerad motion.
Innan nämnderna fått yttra sig finns det ett förslag med
från stadskansliet daterat 2012-06 27, om hur ärendet
föreslås behandlas i Kommunstyrelsen för att sedan föras
upp till Kommunfullmäktige

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker förslaget

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärernas bild av
kommande stora generationsväxling med ökade behov av
arbetskraft och kompetensutveckling. Nämndens uppfattning är att nämnder och bolag redan idag har och
använder bra instrument för kartläggning och kompetensinventering. Att rusta och utbilda för framtida behov
är en självklarhet för varje arbetsgivare och åtgärder sker
redan idag hos nämnderna. Borås Stad har på senare tid
arbetat aktivt med olika åtgärder för att upplevas som en
attraktiv arbetsgivare. Med hänvisning till ovanstående
föreslår stadsdelsnämnden att motionen avstyrks.
Mot beslutet reserverar sig (S), (V), (MP) och (VÄG)

Tekniska nämnden avstyrker förslaget.
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget.

I motionen och i Stadskansliets förslag till svar på motionen ”Borås- en stad i arbete” har man förslag på hur
kommunen ska stärka sitt arbete med rekrytering, utbildning och att öka intresset för välfärdsjobb. Det är av vikt
att Borås Stad utmärker sig som en attraktiv arbetsgivare.
I Stadskansliets svar på motionen finns fyra förslag till
B 622

Denna motion skrevs för flera år sedan. De angivna siffrorna och påståendena är inte relevanta i dagsläget, dessutom är det mycket som rör rikspolitiken. De åtgärder och
insatser som föreslås i motionen pågår redan i staden, där
t ex Arbetslivsnämnden arbetar med vissa av dessa frågor
inom ramen för det ordinarie uppdraget. Tekniska nämnden anser inte att personer med automatik skall få anställning för att man gått en speciell utbildning. Lämplighet
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och social kompetens bör vara det primära vid rekrytering
inom vårdyrkena. Tekniska nämnden uppfattning är även
att man själv skall kunna välja den tjänstgöringsgrad man
vill ha. Avslutningsvis anser Tekniska nämnden att det
är ett konstigt och annorlunda förfaringssätt gällande
rubricerad motion. Innan nämnderna fått yttra sig finns
det ett förslag med från Stadskansliet daterat 2012-06-27,
om hur ärendet föreslås behandlas i Kommunstyrelsen
för att sedan föras upp till Kommunfullmäktige. Är det
någon mening med att vi yttrar oss i nämnderna? Är detta
demokrati? Är detta en nyordning från den rödgröna
majoriteten?
Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet samt bilägger en protokollsanteckning.

Utbildningsnämnden avstyrker förslaget.

Utbildningsnämnden lämnar följande motivering till sitt
beslut: I motionen Borås – en stad i arbete redogörs för
arbetslöshetssiffror på nationell nivå och lösningar för att
råda bot på detta. För att skapa sysselsättning föreslås olika
insatser, bland annat satsningar på välfärdsjobb i Borås.
Stadskansliet har utarbetat ett svarsförslag på motionen
och utgår i denna från de föreslagna insatserna. Stadskansliet konstaterar bland annat att flertalet av insatserna
redan är igång. Utbildningsnämnden avslår motionen
med hänvisning till att den innehåller inaktuella uppgifter
bl a om arbetslöshet. Nämnden anser också, i likhet med
Stadskansliet, att flera av insatserna som föreslås redan
pågår. Till exempel är insatsen ”att rusta och utbilda för
framtida behov” en del av nämndens verksamhet.
Minoritetsgruppen, Per Carlsson (S), Helene Sandberg
(S), Anders Jonsson (S) och Sümeyya Gencoglu (MP), i
Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.

Remissvar
2012-08-20
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Borås - en stad i arbete
Nämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden avstår från yttrande.

Lokalförsörjningsnämnden beslutar
att översända svaret till Kommunstyrelsen
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfenning
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

2012-08-21
Från Servicenämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Borås - en stad i arbete
Nämndens beslut
Servicenämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Servicenämnden tillstyrker.

Nämndens yttrande i sin helhet
Servicenämnden tillstyrker motionen ”Borås - en stad i
arbete” och har inget att tillägga.

Reservation
Servicenämnden beslutar med 5 röster mot 4 röster att tillstyrka motionen. Mot beslutet reserverar sig Alfio Franco
(M), Käthe Bergenholtz (M), Bengt Gustavsson (FP) och
Marie Fridén (M) till förmån för Marie Fridéns yrkande
att avstyrka motionen.
SERVICENÄMNDEN
Kent Hedberg
Ingemar Persson
Ordförande
Förvaltningschef
B 623
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2012-08-23

Från Tekniska nämnden

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Utdrag ur protokoll

Motion: Borås - en stad i arbete
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstår från att svara på
remissen då den inte är inom nämndens ansvarsområde.
I ett senare skede när inventerings- och kompetensbehovet för den kommunala personalen ska utredas kommer
nämnden och förvaltningen att vara högst delaktig.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

2012-08-23
För Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Borås - en stad i arbete
Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker det remitterade
svaret till motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden stryker under behovet av
framtida kompetenssäkring i den kommunala verksamheten.
Som en viktig del i rekryteringsarbetet och kompetenssäkringen ser vi att bristen på attraktivt boende kan vara en
begränsande faktor. Vi vill därför lyfta upp vikten av den
fysiska planeringen som en viktig faktor för hur Borås ska
lyckas behålla och rekrytera den kompetens kommunen
behöver i framtiden.

Nämndens yttrande i sin helhet
Se ovan
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Bertil Myhrberg		
Tomas Rossing
Ordförande		 Förvaltningschef
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2012-08-30

§ 95
Svar på motion
”Borås – en stad i arbete”
Jan Idehed (C) yrkar på återremiss av ovanstående ärende
samt att begära förlängd remisstid hos Kommunstyrelsen

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om återremiss av ovanstående
ärende samt att begära förlängd remisstid hos Kommunstyrelsen.

Från Tekniska nämnden
Utdrag ur protokoll

2012-03-29

§ 110
Motion: Borås – en stad i arbete
Denna motion skrevs för flera år sedan. De angivna
siffrorna och påståendena är inte relevanta i dagsläget,
dessutom är det mycket som rör rikspolitiken. De åtgärder
och insatser som föreslås i motionen pågår redan i staden,
där t ex Arbetslivsnämnden arbetar med vissa av dessa
frågor inom ramen för det ordinarie uppdraget.
Tekniska nämnden anser inte att personer med automatik
skall få anställning för att man gått en speciell utbildning.
Lämplighet och social kompetens bör vara det primära vid
rekrytering inom vårdyrkena. Tekniska nämnden uppfattning är även att man själv skall kunna välja den tjänstgöringsgrad man vill ha.
Avslutningsvis anser Tekniska nämnden att det är ett
konstigt och annorlunda förfaringssätt gällande rubricerad motion. Innan nämnderna fått yttra sig finns det
ett förslag med från Stadskansliet daterat 2012-06-27,
om hur ärendet föreslås behandlas i Kommunstyrelsen
för att sedan föras upp till Kommunfullmäktige. Är det
någon mening med att vi yttrar oss i nämnderna? Är detta
demokrati? Är detta en nyordning från den rödgröna
majoriteten?

kommunfullmäktiges handlingar | 20 December 2012

Yrkande

Reservation

Alexis Mouschopanis (M) yrkar avslag till motionen vilket
innebär att ärendet ska avgöras idag.

Den rödgröna gruppen i Tekniska nämnden är positiv till
att det bedrivs ett systematiskt arbete med inventering av
befintlig kompetens och framtida kompetensbehov. Den
rödgröna gruppen i Tekniska nämnden är även positiv till
de förslag till åtgärder som är tänkta att säkerställa att rätt
kompetens finns i Borås Stad över tid. Helhetsintrycket av
de föreslagna åtgärderna är att dessa svarar mot de behov
som framställts.

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) förklarade för Tekniska nämnden att handlingar från Kommunstyrelsen
gått med av misstag och yrkar därför på återremiss i första
hand och i andra hand på bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition
på om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och
finner att Tekniska nämnden beslutar avgöra ärendet idag.
Ordföranden Alexis Mouschopanis (M) ställer proposition
på att yrkandena om avslag respektive bifall till motionen
och finner att Tekniska nämnden bifaller Alexis Mouschopanis (M) yrkande om avslag till motionen.

Votering

Ja-röst:
för bifall till Alexis Mouschopanis (M) yrkande.
Nej-röst:
för bifall till Rose-Marie Liljenby Anderssons (S) yrkande.

För att inte tappa värdefull kompetens i samband med en
generationsväxling, är det viktigt att utöver arbetet med
rekrytering och kompetensutveckling, göra det möjligt för
en bra kompetensöverföring från erfarna, avgående medarbetare till den nya generationen medarbetare.
Det är också viktigt att bedriva ett aktivt arbete för att
Borås Stad skall utmärka sig som en attraktiv arbetsgivare,
såväl för möjligheterna att rekrytera nya medarbetare som
för möjligheterna att behålla de medarbetare som redan
finns inom Borås Stad.
För att tydliggöra uppdraget som rör välfärdsjobb, anser
den rödgröna gruppen i Tekniska nämnden att en definition av detta begrepp bör ges.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Rödgröna gruppen

Ja-röster:
Alexis Mouschopanis (M), Lena Bergqvist (M), Alexander
Eliasson (M), Jan Idehed (C) och Thomas Elg (KD).
Nej-röster:
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ulf Samuelsson (S),
Anja Liikaluoma (S) och Kjell Hjalmarsson (MP).
Med 5-a-röster mot 4 Nej-röster bifaller Tekniska nämnden Alexis Mouschopanis (M) yrkande.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avslå motion.
Rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet samt bilägger en protokollsanteckning. (Bilaga)

2012-08-23
Från Miljöförvaltningen
Tll Kommunstyrelsen

Motion; Borås - en stad i arbete
Enligt överenskommelse med Miljö- och konsumentnämndens presidium avstår nämnden från att yttra sig i
ärendet.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
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2012-08-22
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Yttrande över svar på motionen
”Borås – en stad i arbete”
Beslut
Kulturnämnden avstyrker förslaget till svar från Kommunledningskansliet på rubricerad motion.

Kulturnämndens yttrande
i sammanfattning
Kulturnämnden föreslås tillstyrka förslaget till svar från
Kommunledningskansliet på den motion, som lämnades
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2010,
”Borås - en stad i arbete”.
Motionen, ställd av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S), syftar till att satsningar på välfärden är en god
investering i Borås Stads framtid. För att möta framtidens
generationsväxling och krav på kompetens samt minska
dagens arbetslöshet föreslås att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vad investeringar i en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära
i syfte att underlätta och komplettera framtagning av
uppgifter på kompetensstatusen inom Borås Stads verksamheter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till fast anställning för elever som får godkänd
examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
samt att grundtjänster i huvudsak är på heltid.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att samverka med statens arbetsmarknadspolitik för
att lösa delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och öka intresset för välfärdsjobb.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att organisera ett system för kvalitetssäkring av
praktik- och utbildningsplatser inom vård och omsorg.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturförvaltningen har tagit del av förslag till svar på
lämnad motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén
(S) om ”Borås - en stad i arbete”. Kulturnämnden anser
att innehållet i sin helhet är väl belyst beträffande medvetenhet om kommande behov för en bättre välfärd i
B 626

Borås. Förslag till beslut är också relevanta och bör kunna
genomföras inom överskådlig framtid.
Motionen uttrycker att genom satsningar på välfärden investerar man för Borås framtid. Det krävs aktiva åtgärder
för att åstadkomma detta. Förslaget på svar till motionen
innehåller de fyra delar, där gemensamma nämnare är,
ökad sysselsättning, tillräcklig och rätt kompetens.

Kartläggning och inventering av kompetens.
Den personalekonomiska redovisningen är ett utmärkt
verktyg som årligen redovisar personalbehovet inom olika
sektorer på kort och lång sikt, liksom kartläggning av
kompetensen för att göra framtida prognoser. Kulturförvaltningen ser positivt på att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vad en kompetensutvecklingsmodul skulle
innebära i syfte att underlätta framtagning av uppgifter på
kompetensstatusen inom olika verksamheter.

Rusta och utbilda för framtiden.
En god framförhållning med att möta framtidens pensionsavgångar inom sektorer där behovet är störst ser
Kulturförvaltningen som en nödvändighet. Det pågående arbetet för framtidens chefsförsörjning är en viktig
aspekt för en attraktiv arbetsgivare liksom det arbetet med
riktade utbildningsinsatser för vidare validering av vissa
yrkesgrupper.

Kompetensutvecklingsplatser och ökat intresse för
välfärdsjobb.
Möjligheten till lärande genom praktik är ytterligare en
väg till ökad sysselsättning och ökad kompetens samt
att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett bra förslag är att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om elever från
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram kan erbjudas
fast anställning efter godkänd examen samt att grundtjänster är heltid i huvudsak.
Kulturförvaltningen ser också vikten av att fortsätta erbjuda ungdomar PRAO- och andra praktikplatser samt att
erbjuda fler människor kortare eller längre anställningar
med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder för att fler människor som idag står utanför arbetsmarknaden ska få chansen
till ett välfärdsjobb. Vård- och omsorgscollege är ett bra
exempel där samverkan kan utvecklas mellan utbildningssamordnare och arbetsliv.
Kulturförvaltningen ser positivt på förslaget att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att
samverka med statens arbetsmarknadspolitik för att lösa
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delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och
öka intresset för välfärdsjobb.
Kulturförvaltningen ser även positivt på förslaget att
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till att organisera ett system för kvalitetssäkring av
praktik- och utbildningsplatser inom vård och omsorg.

Vi reserverar oss mot beslutet att avstyrka motionen till
förmån för det förslag till svar som avgivits av Stadskansliet.
Den rödgröna minoriteten i Kulturnämnden genom
Sara Andersson, Borås 2012-08 22

Den borgerliga majoritetsgruppen föreslår att nämnden
avstyrker förslaget till svar över rubricerad motion.
Den röd-gröna oppositionen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till svar över rubricerad motion.

2012-08-21

Ordföranden ställer den borgerliga majoritetsgruppens
förslag mot den röd-gröna oppositionens och finner den
borgerliga majoritetsgruppens förslag med övervägande ja
besvarat.

Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Votering begärs.

Nämndens beslut

Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.

Utbildningsnämnden avstyrker motionen.

Den som vill bifalla den borgerliga majoritetsgruppens
förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt den rödgröna oppositionens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Pirita Isegran (M), MarieLouise Hall (M), Ann-Britt Boman (C), Bengt Wahlgren
(FP), Lotta Löfgren-Hjelm (M), samt nej av Sara Andersson (S), Lena Sänd (S), Anna Gustavsson (V), Hasse
Brännmar (S).

Kulturnämnden beslutar därmed med fem röster mot fyra
att 	avstyrka förslaget till svar från Kommunledningskansliet över rubricerad motion.
Den röd-gröna oppositionen reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson		
Förste vice ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga

Reservation från den rödgröna minoriteten i Kulturnämnden
Ärende 16 Förslag till yttrande över svar på motionen
”Borås – en stad i arbete”

Motion: Borås – en stad i arbete

I motionen Borås – en stad i arbete redogörs för arbetslöshetssiffror på nationell nivå och lösningar för att råda
bot på detta. För att skapa sysselsättning föreslås olika
insatser, bland annat satsningar på välfärdsjobb i Borås.
Stadskansliet har utarbetat ett svarsförslag på motionen
och utgår i denna från de föreslagna insatserna. Stadskansliet konstaterar bland annat att flertalet av insatserna
redan är igång.
Utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till
att den innehåller inaktuella uppgifter bl a om arbetslöshet. Nämnden anser också, i likhet med Stadskansliet, att
flera av insatserna som föreslås redan pågår. Till exempel
är insatsen ”att rusta och utbilda för framtida behov” en
del av nämndens verksamhet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen Borås – en
stad i arbete och Stadskansliets förslag på svar på densamma. Motionens huvudinnehåll är att kommunen ska satsa
på att skapa sysselsättning för arbetslösa genom att satsa
på välfärdsjobb samt att tillse att kommande personalbehov p g a höga pensionsavgångar tillgodoses genom olika
åtgärder.
Stadskansliet redogör i sitt svarsförslag bland annat för
vad som redan görs i kommunen inom olika kommunala
verksamhetsområden och nivåer.
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Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till att den innehåller inaktuella uppgifter om bl a
arbetslöshet. Nämnden anser också, i likhet med Stadskansliet, att flera av insatserna som föreslås redan pågår.
Till exempel är insatsen ”att rusta och utbilda för framtida
behov” en del av nämndens verksamhet.

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena
och finner majoritetsgruppens förslag med övervägande ja
besvarad.

Reservation

Vid omröstningen röstas ja av Marie Fridén (M), Birgitta Hedström (M), Birgitta Bergman (M), Andreas
Cerny (FP) och Anna Svalander (FP), samt nej av Helene
Sandberg (S), Per Carlsson (S), Anders Jonsson (S) och
Sümeyya Gencoglu (MP).

Minoritetsgruppen, Per Carlsson (S), Helene Sandberg
(S), Anders Jonsson (S) och Sümeyya Gencoglu (MP), i
Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef

Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner
följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till majoritetsgruppens yrkande
Nej innebär bifall till minoritetsgruppens yrkande

Utbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med majoritetsgruppens yrkande.
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden reserverar sig
mot beslutet.

Från Utbildningsnämnden
Utdrag ur protokoll

2012-08-21

§ 96
Remiss – Förslag till svar på
motion; Borås en stad i arbete

Beslut:
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.

2012-08-13

Kommunstyrelsen har till Utbildningsnämnden översänt
ett förslag till svar på motionen Borås en stad i arbete för
yttrande.

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden har tagit del av motionen Borås – en
stad i arbete och Stadskansliets förslag på svar på densamma. Motionens huvudinnehåll är att kommunen ska satsa
på att skapa sysselsättning för arbetslösa genom att satsa
på välfärdsjobb samt att tillse att kommande personalbehov p g a höga pensionsavgångar tillgodoses genom olika
åtgärder.
Stadskansliet redogör i sitt svarsförslag bland annat för
vad som redan görs i kommunen inom olika kommunala
verksamhetsområden och nivåer.

Motion;: Borås - en stad i arbete

Yrkanden

Majoritetsgruppen Anna Svalander (FP), Marie Fridén
(M), Birgitta Hedström (M), Birgitta Bergman (M) och
Andreas Cerny (FP) yrkar att Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Minoritetsgruppen Per Carlsson (S), Helene Sandberg (S),
Anders Jonsson (S) och Sümeyya Gencoglu (MP) yrkar att
nämnden tillstyrker motionen.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Det är viktigt med ett offensivt arbete för att på ett metodiskt sätt hantera den höga arbetslöshet som i dag råder
samt kunna möta det kommande rekryteringsbehovet
inom de kommunala verksamheterna. För att klara detta
är det viktigt att Borås Stad gör en kompetensinventering
för att finna ett nuläge samt kartlägga vilken/vilka kompetenser som behövs den närmaste femårsperioden.
Främst är det fyra saker som behöver göras i Borås:
1.	Kartlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.
2.	Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3.	Rusta och utbilda för framtida behov.
4.	Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa
och väcka intresse för välfärdsjobb.
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Beslut

Propositionsordning

Sociala omsorgsnämnden beslutar således med fem röster
mot fyra att tillstyrka motionen i sin helhet.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till liggande
förslag dels till oppositionens alternativa förslag och finner
förstnämnda förslag med majoritet besvarad.

Reservation
Helene Vistbacka Roth (FP), Urban Svenkvist (M), Seija
Noppa (M) och Maria Lindgren (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån mot sitt alternativa förslag.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Roland Axelsson
Ordförande
Förvaltningschef

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande
propositionsordning: Den som vill tillstyrka liggande
förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
nämnden beslutat enligt oppositionens förslag.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen röstas ja av: Yvonne Persson (S), Ernad
Suntic (S), Eva Axell (S), Gun-Britt Johansson (V), AnnaKarin Gunnarsson (MP) samt nej av Helene Vistbacka
Roth (FP), Urban Svenkvist (M), Seija Noppa (N) och
Maria Lindgren (M).

Från Sociala omsorgsnämnden
Utdrag ur protokoll

2012-08-13

§ 141
Yttrande på förslag till svar:
”Borås - En stad i arbete”
Nämndens yttrande i sin helhet

Beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar således med fem röster
mot fyra att tillstyrka motionen i sin helhet.
Vid protokollet
Jessica Lundquist

Det är viktigt med ett offensivt arbete för att på ett metodiskt sätt hantera den höga arbetslöshet som i dag råder
samt kunna möta det kommande rekryteringsbehovet
inom de kommunala verksamheterna. För att klara detta
är det viktigt att Borås Stad gör en kompetensinventering
för att finna ett nuläge samt kartlägga vilken/vilka kompetenser som behövs den närmaste femårsperioden.

2012-08-20

Främst är det fyra saker som behöver göras i Borås:
1. K artlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.

Nämndens beslut

2. Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3. Rusta och utbilda för framtida behov.
4. Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa
och väcka intresse för välfärdsjobb.

Från Arbetslivsförvaltningen
Till Kommunstyrelsen

Motion; Borås - en stad i arbete
Tillstyrkan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Arbetslivsnämnden anser att KS förslag till svar på motionen Borås - stad i arbete, ligger i linje med nämndens
uppdrag.

Nämndens yttrande i sin helhet
Förslag
Oppositionen lämnar ett alternativt förslag till beslut: att
remissen skall lämnas obesvarad.

Arbetslivsnämnden anser Stadskansliets förslag till svar
på motionen ligger i linje med nämndens uppdrag. Idag
finns ett färdigt förslag som syftar till att möta arbetskraftsbehovet, där erbjuds utbildningsalternativ inklusive
praktik och en form av trainee anställningar kombinerat
med anpassad utbildning. Detta skall göras i samverkan
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med Komvux, Folkhögskolan samt Arbetsförmedlingen.
Om beslut fattas om att ge Arbetslivsnämnden uppdragen
enligt förslag, förutsätter nämnden att tesutser tillförs för
att genomföra uppdragen.

Reservation
Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att avslå
motion. Se bilaga 1.
Mot beslutet resetvetar sig allianspartierna.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef

Parallellt med att kontinuerligt inventera kompetens och
framtida kompetensbehov är det också av största vikt
att Borås Stad visar upp vad ett arbete inom kommunen
innebär. Som exempel på hur Borås Stad ger möjlighet
till inblick i kommunalt arbete kan nämnas mottagandet
av PRAO-elever, feriearbetare och praktikanter från såväl
grund-, gymnasie- och högskola.
Det finns i samverkan med regeringens förda arbetsmarknadspolitik fler möjligheter till insatser för att lösa delar
av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och öka
intresset för välfärdsjobb.
Med hänvisning till ovanstående föreslås arbetslivsnämnden att motionen avslås.
För Allianspartierna
Centrpartiet
Folkpartiet liberalerna
Bo Unosson
Andreas Cerny

Bilaga 1
2012-08-20

Kristdemokraterna
Moderata Samlingspartiet
Ann-Charlotte Blomqvist Ingegerd Nyborg

Alternativt förslag

Motion - Borås en stad i arbete

2012-08-23

Allianspartierna avslår motionen.

Från Stadsdelsnämnden Norr

Allianspartiernas yttrande i sammanfattning:

Remiss angående förslag till svar
på motion Borås - en stad i arbete

I motionen – Borås en stad i arbete redogörs för arbetslöshetssiffror på nationell nivå och lösningar för att råda bot
på detta. För att skapa sysselsättning föreslås olika insatser,
bland annat satsningar på välfärdsjobb i Borås. Stadskansliet har utarbetat ett förslag på svar på motionen och utgår
i detta från de föreslagna insatserna. Stadskansliet konstaterar bland annat att flertalet av insatserna redan är igång.
Allianspartierna avslår motionen med hänvisning till att
den innehåller inaktuella uppgifter bl a om arbetslöshet.
Alliansen anser också, i likhet med Stadskansliet, att flera
av insatserna som föreslås redan pågår. Till exempel är
insatsen ”att rusta och utbilda för framtida behov” en del
av Utbildningsnämndens verksamhet. Alliansens bedömning är, liksom också står i Stadskansliets förslag till svar
på motionen, att Borås Stad redan i dag har en god bild av
vilket rekryteringsbehov och vilka kompetenser som framtiden kräver. Ett viktigt instrument i detta sammanhang
är den personalekonomiska redovisningen där en mängd
uppgifter om såväl rekryteringsbehov som pensionsavgångar kartläggs. Viktigt att komma ihåg är att även
redovisningen redogör för genomförda och/eller pågående
kompetensutvecklingsinsatser.
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Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslag på svar på motionen Borås – en stad i arbete. De föreslagna åtgärderna
ger goda möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare
och bidrar till att säkra personalförsörjningen på sikt. De
föreslagna förändringarna leder till positiva effekter både
utifrån ett medarbetarperspektiv och ett brukarperspektiv.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är av stor vikt att
utreda och konsekvensbeskriva de åtgärder som föreslås i
förslagen till beslut innan beslut fattas. Det gäller möjligheten att eventuellt kunna erbjuda tillsvidareanställning
till alla med godkänd examen från gymnasieskolans vårdoch omsorgsprogram samt att erbjuda heltidstjänster till
huvuddelen av de anställda i Borås Stad.
Generationsväxlingen skapar stora möjligheter att vara
kreativ och försöka attrahera ung arbetskraft. Det är av
stor vikt att lyfta fram hur viktiga, intressanta och roliga
välfärdsjobben är.
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Nämndens yttrande i sin helhet

Remissinstans

Att skapa goda möjligheter till sysselsättning bidrar till att
främja välfärden och att utveckla Borås till en ännu mer
attraktiv stad och arbetsgivare. Det är i detta sammanhang även av vikt att lyfta fram de medarbetare som redan
är anställda och hur vi arbetar för att behålla dem samt
hur vi attraherar nya medarbetare till Borås Stad.

Ärendet har inte skickats på remiss.

Kartläggning och inventering av kompetens pågår kontinuerligt och kan stärkas upp och göras mer effektivt med
IT-stöd. Att investera i en kompetensutvecklingsmodul
som är stödjande för att underlätta arbetet är en god
idé. Att förbereda och rusta organisationen och kompetensutveckla för framtiden är mycket aktuella frågor.
Valideringsutbildningar medför dock konsekvenser då
organisationen ofta behöver använda outbildad personal
vid dessa vikariat. Det kan leda till en ökning av inlasade
vikarier som i sin tur ska valideras. Effekten av detta kan
vara kostnadsdrivande och kvaliteten på verksamheten
kan påverkas.
Att vara en attraktiv arbetsgivare idag är mycket viktigt för
att vi ska säkra personalförsörjningen på sikt. Generationsväxlingen skapar stora möjligheter att vara kreativ och
försöka attrahera ung arbetskraft. Det är av stor vikt att
lyfta fram hur viktiga, intressanta och roliga välfärdsjobben är. Borås Stad behöver ta del av goda exempel från andra kommuner samt SKL:s kommunikationssatsning som
pågår 2011-2014, ”Sveriges viktigaste jobb”. Detta projekt
handlar om att öka kunskapen och skapa nyfikenhet och
intresse för jobben i välfärdssektorn samt för kommuner
och landsting som arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden är positiv till att skapa möjligheter
för ungdomar att få erbjudande om kompetensutvecklingsplatser och möjlighet att prova välfärdsjobben för att
bidra till att Borås blir en stad i arbete. Genom att skapa
sysselsättning och satsa på välfärden skapas den bästa
investeringen för Borås framtid.
Förslagen till beslut som redovisas i svaret på motionen har
vi följande kommentarer till. Stadsdelsnämnden Norr ser
det viktigt att kvalitetssäkra processerna och ha ett tydligt
beslutsunderlag innan beslut fattas, där är omvärldsanalys en del i det arbetet. Då det gäller förtydligande av
Arbetslivsnämndens uppdrag samt att stödja kompetensinventeringen med IT-verktyg anser stadsdelsnämnden att
det är bra förslag. Stadsdelsnämnden Norr tycker även att
tanken med att erbjuda heltidstjänster är en god idé samt
att undersöka möjligheten att kunna erbjuda tillsvidareanställning till de som har godkänd examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Nämnden vill dock
poängtera vikten av att utreda och konsekvensbeskriva de
föreslagna åtgärderna innan beslut fattas.

Facklig samverkan
Information vid FSG, förvaltningens samverkansgrupp,
2012‑08-13.

Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Ja. Att arbeta främjande för att skapa goda möjligheter för
sysselsättning gynnar barnen och deras familjer.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Förslag och yrkanden
Malin Carlsson (S) föreslår att Stadsdelsnämnden Norr
beslutar att tillstyrka motionen enligt upprättat förslag.
Malin Wickberg (M) yrkar avslag på motionen
”Borås – en stad i arbete”.

Proposition

Ordförande ställer proposition på bifall dels till sitt eget
förslag och dels till Malin Wickbergs yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller den rödgröna gruppens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej: vinner nej har Stadsdelsnämnden
beslutat enligt Malin Wickbergs yrkande”.

Omröstning

Vid omröstning röstas ja av Malin Carlsson (S), Camilla
Kvibro (S), Lennart Håkansson (S), Börje Larsson (S),
Gunbritt Johansson (V) och Staffan Falk (MP) samt nej
av Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica
Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren
(KD).
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Beslut

2012-08-23

Stadsdelsnämnden beslutar med 6 ja röster mot 5 nej röster på förslag av Malin Carlsson (S) att godkänna yttrandet enligt upprättat förslag.

Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen

Motion: Borås - en stad i arbete
Reservation
Reservation till förmån för avslag av motionen ”Borås – en
stad i arbete”.
Motionen skrevs för flera år sedan. De angivna siffrorna
och påståendena finns inte i dagens läge, och är därför
inte relevanta i dagsläget. Dessutom är det mycket som rör
rikspolitiken. Arbetslivsnämnden arbetar med en del av
dessa frågor i sitt ordinarie uppdrag.
Allianspartierna anser inte att personer med automatik
skall få anställning för att man gått en speciell utbildning.
Lämplighet och social kompetens är viktigt inom vårdyrkena.
Allianspartiernas uppfattning är att man själv skall kunna
välja den tjänstgöringsgrad man vill ha.

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Motionen ”Borås – en stad i arbete” tillstyrkes.
2. Yttrandet sänds till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen och i Stadskansliets förslag till svar på motionen ”Borås- en stad i arbete” har man förslag på hur kommunen ska stärka sitt arbete med rekrytering, utbildning
och att öka intresset för välfärdsjobb.
Det är av vikt att Borås Stad utmärker sig som en attraktiv
arbetsgivare.

Avslutningsvis anser allianspartierna i Stadsdelsnämnden
Norr att det är ett egendomligt och annorlunda förfaringssätt gällande rubricerad motion. Innan nämnderna
fått yttra sig finns det ett förslag med från Stadskansliet
daterat 2012-06 27, om hur ärendet föreslås behandlas i
kommunstyrelsen för att sedan föras upp till Kommunfullmäktige.

I Stadskansliets svar på motionen finns fyra förslag till
beslut. Investering i kompetensutvecklingsmodul skulle
förbättra kompetensinventering. Det finns anledning att
vidare utreda möjligheten till att erbjuda fast anställning
och heltid som grundtjänst. De två uppdragen till Arbetslivsnämnden är också relevanta, att undersöka möjligheten
att samverka inför generationsväxling samt att arbeta med
kvalitetssäkring av praktik och utbildningsplatser.

Är det någon mening med att vi yttrar oss i nämnderna?
Är detta demokrati? Är detta en nyordning från den rödgröna majoriteten?

Nämndens yttrande i sin helhet

Alliansen SDN Norr:

Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C), Pierre Östlund (FP) och Ingela Hallgren (KD).
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig
över motion, ”Borås – en stad i arbete” samt Stadskansliets
förslag till svar på motionen.
I motionen föreslås att man metodiskt stärker kommunen
och ger fler möjlighet – med tanke på arbetslösheten – att
prova välfärdsjobb. Motionärerna anser att främst fyra
saker behöver göras i Borås.
1. Kartläggning vilken kompetens som behövs inom tre
till fem år
2. Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå
3. Rusta och utbilda för framtida behov
4. Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa och väcka intresse för välfärdsjobb.
De tre första punkterna ingår i kommunens ansvar. Den
fjärde punkten; att skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa måste i första hand anses vara ett statligt
ansvar.
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Stadskansliet har i sitt förslag till svar på motionen tagit
upp de aktiviteter som redan nu görs i Borås Stad inom
området. Eventuella ytterligare synpunkter och/eller til�lägg till Stadskansliet svar, görs nedan.

Kartläggning och inventering av kompetens

Investering i kompetensutvecklingsmodul skulle förbättra
arbetet med kompetensinventering.

Rusta och utbilda för framtiden

Det är positivt med utbildningsinsatser för att rusta och
utbilda redan anställda i kommunen med bland annat
valideringsutbildningar. Satsningen på chefsutbildningen
är bra och ambitiös.
Kompetensutvecklingsplatser och ökat intresse
för välfärdsjobb

Med den hårdare konkurrensen om arbetskraft är det viktigt att Borås Stad utmärker sig som en attraktiv arbetsgivare, med goda anställningsförhållanden.
Det krävs inte minst åtgärder inom vårdområdet. I svaret
tar Stadskansliet upp tanken att erbjuda alla från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram fast anställning efter
godkänd examen och att erbjuda heltid som grundtjänst.
Kan vara värt att utreda, det är dock inte möjligt att bortse
från någon form av lämplighetsbedömning.
Mer kunskap behövs om Vård- och omsorgscollege. Vilka
försök har gjorts och vilket resultat blev det.

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att organisera ett system
för kvalitetssäkring av praktik- och utbildningsplatser
inom vård och omsorg.
De fyra förslagen till beslut är bra. Investering i kompetensutvecklingsmodul skulle förbättra kompetensinventering. Det finns anledning att vidare utreda möjligheten
till att erbjuda fast anställning och heltid som grundtjänst. De två uppdragen till Arbetslivsnämnden är också
relevanta, att undersöka möjligheten att samverka inför
generationsväxling samt att arbeta med kvalitetssäkring av
praktik och utbildningsplatser.

Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Birgitta
Bergman (M), Joakim Malmberg (FP) och Pär Sundbaum
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
till beslut. Se bilaga.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Malin Aronsson
Ordförande		 Stadsdelschef

Alternativt förslag

Yttrande över motion
”Borås - en stad i arbete

Det är även möjligt att mer utveckla och ta tillvara de
positiva möten som sker mellan feriearbetande ungdom
och verksamhet.

Denna motion skrevs för flera år sedan. De angivna
siffrorna och påståendena finns inte i dagens läge, och är
därför inte relevanta i dagsläget, dessutom. är det mycket
som rör rikspolitiken. Arbetslivsnämnden arbetar med en
del ev dessa frågor i sitt ordinarie uppdrag,

Stadskansliets fyra förslag till beslut

Allianspartierna anser inte att personer med automatik skall
fä anställning för att man gått en speciell utbildning, lämplighet och social kompetens är viktigt inom vårdyrkena.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vad införandet av en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära
av förbättring angående kartläggning och inventering av
anställdas kompetens.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda fast anställning till alla med godkänd
examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
samt att erbjuda heltid som grundtjänst till huvuddelen av
Borås Stads anställda.
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att samverka med statens arbetsmarknadspolitik för att
lösa delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten
och öka intresset för välfärdsjobb.

Allianspartiernas uppfattning är att man själv skall kunna
vilja den tjänstgöringsgrad man vill ha.
Avslutningsvis anser Allianspartierna i Stadsdelsnämnden
Väster ull det är ett konstigt och annorlunda förfaringssätt
gällande rubricerad motion. Innan nämnderna fått yttra
sig finns det ett förslag med från Stadskansliet daterat
2012-06 27, om hur ärendet föreslås behandlas i Kommunstyrelsen för att sedan föras upp till Kommunfullmäktige.
Är det någon mening med att vi yttrar oss i nämnderna?
Är detta demokrati? Är detta en nyordning från den rödgröna majoriteten?
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Med anledning av ovanstående föreslår vi att Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
Förslag till beslut
- Stadsdelsnämnden Väster beslutar att avslå motionen
- Beslutet översänds till Kommunstyrelsen
FÖR ALLIANSPARTIERNA I SDN VÄSTER
Borås 2012-08-23
Kerstin Hermansson
Joakim Härdner
För Centerpartiet		
För Folkpartiet liberalerna
Per Sundbaum		
För kristdemokraterna

Gunvie Peeker
För Moderata Samlingspartiet

är en självklarhet för varje arbetsgivare och åtgärder sker
redan idag hos nämnderna. Borås Stad har på senare tid
arbetat aktivt med olika åtgärder för att upplevas som en
attraktiv arbetsgivare. Med hänvisning till ovanstående
föreslår stadsdelsnämnden att motionen avstyrks.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig (S), (V), (MP) och (VÄG) till
förmån för sitt eget förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

2012-09-27
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Öster

Remissvar:
Borås - en stad i arbete

§ 106
Remissvar:
Borås - en stad i arbete

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka motionen

Utdrag ur protokoll

2012-09-27

Beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra sig
över motion av Anders Östergren (S) och Lena Palmén (S)
om ”Borås – en stad i arbete”.
I motionen föreslås att man metodiskt stärker kommunen
och ger fler möjlighet – med tanke på den höga arbetslösheten – att prova välfärdsjobb. Motionärerna anser att
främst fyra saker behöver göras i Borås.
1.	Kartlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.
2.	Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3.	Rusta och utbilda för framtida behov.
4.	Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa
och väcka intresse för välfärdsjobb.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärernas bild av
kommande stora generationsväxling med ökade behov av
arbetskraft och kompetensutveckling. Nämndens uppfattning är att nämnder och bolag redan idag har och
använder bra instrument för kartläggning och kompetensinventering. Att rusta och utbilda för framtida behov
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Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster har beretts tillfälle att yttra sig
över motion av Anders Östergren (S) och Lena Palmén (S)
om ”Borås – en stad i arbete”. I motionen föreslås att man
metodiskt stärker kommunen och ger fler möjlighet – med
tanke på den höga arbetslösheten – att prova välfärdsjobb.
Motionärerna anser att främst fyra saker behöver göras i
Borås.
1. Kartlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.
2. Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3. Rusta och utbilda för framtida behov.
4. Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa och väcka intresse för välfärdsjobb.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärernas bild av
kommande stora generationsväxling med ökade behov av
arbetskraft och kompetensutveckling.
Nämndens uppfattning är att nämnder och bolag redan
idag har och använder bra instrument för kartläggning
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och kompetensinventering. Att rusta och utbilda för
framtida behov är en självklarhet för varje arbetsgivare och
åtgärder sker redan idag hos nämnderna.
Borås Stad har på senare tid arbetat aktivt med olika åtgärder för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Med
hänvisning till ovanstående föreslår Stadsdelsnämnden
Öster att motionen avstyrks.

Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) yrkar att nämnden tillstyrker motionen.
Anna Christensen (M) yrkar att nämnden avstyrker motionen enligt liggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Öster beslutar i enlighet med liggande
förslag.

Omröstning

Omröstning begärs. Stadsdelsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja - röst för att avstyrka Petter Löbergs förslag.
Nej – röst för att tillstyrka Petter Löbergs förslag
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster för Petter Löbergs förslag
beslutar Stadsdelsnämnden Öster bifalla det liggande
förslaget.
Se bilaga.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig (S), (V), (MP) och (VÄG) till
förmån för sitt eget förslag.
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Nr 121
Svar på motion av Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M);
Ett rikare kulturliv för alla!
2012-11-19

2012/KS0209 615

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll

Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 februari 2012 inlämnat rubricerad motion.

Motion;
Ett rikare kulturliv för alla!

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande
kultur för personer med funktionsnedsättningar.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden,
Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet.
Funktionshinderrådet har inte lämnat något svar, Ungdomsrådet avstyrker motionen och samtliga övriga remissinstanser tillstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar redovisas i bilaga.
Med hänvisning till Kulturnämndens yttrande, där det
framgår att Borås Kulturskola har presenterat ett förstudiematerial ”Förstudie inför starten av en Estetisk utbildning
för unga vuxna med funktionsnedsättning med Borås
Kulturskola som huvudman” för Kulturnämnden, anses
motionen besvarad.

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

B 636
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Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

Personer som lever med en eller flera funktionsnedsättningar har tidigare exkluderats från mycket i samhället.
Numera har dock de flesta samhällsfunktioner gjorts
tillgängliga även för denna grupp.
Behovet av att själv få skapa finns naturligt inom de flesta
av oss, så även för personer med funktionsnedsättningar.
Modern forskning visar att skapande verksamhet har en
mycket gynnsam effekt på utvecklingen för alla, men
särskilt för grupper med något funktionshinder.
Samhället har kommit långt när det gäller att tillgängliggöra kulturen för alla, men idag finns det fortfarande
många hinder för funktionsnedsatta att utöva kultur. Vi
vill därför starta en utbildning inom skapande kultur som
är helt anpassad för personer med funktionsnedsättningar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.
Birgitta Bergman (M)
Annette Carlson (M)

Pirita Isegran (M)
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Remissammanställning

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
2012-11-19

Motion av Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M) och
Annette Carlson (M);
Ett rikare kulturliv för alla!
Remissinstansernas yttrande i sammanfattning och eventuella reservationer

Sociala omsorgsnämnden ser det som mycket viktigt att
kulturen även tillgängliggörs för alla grupper i samhället
vilket självklart inkluderar de grupper som ryms inom
nämndens ansvarsområde.
Nämnden tycker att det är positivt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.

Ungdomsrådet

Utbildningsnämnden

Ungdomsrådet avstyrker motionen.

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Ungdomsrådet ser det som viktigt att kulturen är tillgänglig för alla grupper i samhället och ser positivt på
satsningar kopplat till detta. Ungdomsrådet vill hänvisa
till ett förstudiematerial som tidigare har presenterats för
Kulturnämnden, ”Förstudie inför starten av en Estetisk
utbildning för unga vuxna med funktionsnedsättning med
Borås Kulturskola som huvudman”. Förstudien behandlar
frågan om att inrätta en eftergymnasial utbildning för
personer med funktionsnedsättning.

Nämnden tillstyrker att Kommunstyrelsen ges uppdraget
att utreda möjligheten att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen.
Nämnden ställer sig positiv till motionen Ett rikare kulturliv för alla! Motionen föreslår att ge Kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en
eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.

Ungdomsrådet avstyrker motionen med hänvisning till
”Förstudie inför starten av en Estetisk utbildning för unga
vuxna med funktionsnedsättning med Borås Kulturskola
som huvudman”. Ungdomsrådet menar att förstudien som
Kulturnämnden har tagit del av kan användas som underlag för fortsatt arbete.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.
Nämnden anser att det är viktigt med en bred utredning
som även tar hänsyn till arbetsmarknaden efter utbildningen, så att det verkligen leder till jobb för dem som
utbildar sig.
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