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Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Förbundsstyrelsen har lämnat årsredovisning för Sjuhärads
samordningsförbund och revisionsberättelse för år 2011.
Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en
sammanslagning av Samordningsförbundet TranemoUlricehamn, Bollebygd-Mark-Svenljunga Samordningsförbund och Borås Samordningsförbund. Kommunerna
Vårgårda och Herrljunga som tidigare saknat förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen.
Enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter.
Sjuhärads samordningsförbund ska inom rehabiliteringsområdet underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för samverkansparterna. De gemensamma resurserna
ska användas så att den enskilde ska få eller förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är
Lotsen i Borås, Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, Ulricehamnsprojektet Arbetscenter och Gröna Vägen i Borås.

Kommunstyrelsen tillstyrker att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Sjuhärad
Kommunfullmäktige i Borås, Bollebygd, Mark
och Svenljunga kommuner
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

För verksamhetsåret 2011 visar Sjuhärads samordningsförbund ett negativt resultat på ‑4 006 379,29 kr. Utgående
eget kapital är 3 947 417,60 kr.

Revisionsberättelse för år 2011
avseende Samordningsförbundet
Sjuhärad

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna har grans
kat samordningsförbundets räkenskaper, årsredovisningen
och förbundsstyrelsens förvaltning och att revisionen har
utförts enligt föreskrifter i lag om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet
Sjuhärad, org nr 222000-2105, för verksamhetsåret
2011. Förbundsstyrelsen ansvar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Den ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll samt för information om
verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är
att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsåtgärder
och förbundsordningen.

Samordningsförbundets medlemmar ska var för sig pröva
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
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Revisionen har utförts i enligt föreskrifter i Lag om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och god
revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den
interna kontrollen tillräcklig.
Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av
Lag om kommunal redovisning.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns
och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Trollhättan den 23 mars 2012
Thomas Gustafsson
Vald revisor för Västra Götalandsregionen
Stefan Frifelt
Auktoriserad revisor utsedd av staten

Årsredovisning för Sjuhärads
samordningsförbund
2011-01-01 - 2011-12-31
Inledning
Bildande

Möjlighet till finansiell samordning uppstod i samband
med ny lagstiftning (2003:1210) som tillåter att samordna
resurser inom rehabiliteringsområdet.
För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs
att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting,/region
och kommun deltar som samverkande parter.
Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka
tillsammans och komma närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den finansiella samordningen
bedrivs genom ett fristående samordningsförbund där
parterna är representerade.
Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en
sammanslagning av Samordningsförbundet TranemoUlricehamn, som bildades den 1 november 2005, Bolle-

bygd-Mark-Svenljunga Samordningsförbund, som bildades den 1 januari 2006, och Borås Samordningsförbund
som bildades den 1 april 2006. Kommunerna Vårgårda
och Herrljunga som tidigare saknat förbundstillhörighet
trädde in i förbundet i samband med sammanslagningen.
Det geografiska området omfattar därmed ca 210 000
invånare.

Ändamål

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området
för kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Trailern Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå
en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna
ska användas för samordnade bedömningar och insatser
som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta.

Årets verksamheter
Tre verksamhetsplaner har förenats till ett
genomförande

Verksamheten har omfattats av tre verksamhetsplaner
med vissa avvikelser men generellt samma inriktningar.
Rehabiliteringsinsatser med tydligt fokus på arbetslinjen
ska erbjudas individer med behov av samordnat stöd,
och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser har
erbjudits. 1 samband med sammanslagningen fattades
beslut om att under inledningsåret av det gemensamma
förbundet bedriva samtliga ingående verksamheter.
Verksamheterna har sinsemellan erbjudit stor variation.
Graden av samverkan har varierat från gemensamma
överenskommelser om finansiering av insatser utförda av
en part till team bestående av personal hemmahörande i
olika myndigheter.

Samverkan

Flera verksamheter har under året skapat närmare samverkan med andra i förbundet ingående aktiviteter. Ett flertal
studiebesök och erfarenhetsutbyten mellan ingående
verksamheter, nya verksamheter och verksamheter i andra
förbund har ägt rum.
Aktiviteterna har kontakt och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvård och/eller
Psykiatri samt Individ- och familjeomsorg, socialtjänst
och Socialpsykiatri. Dessutom finns kontakter med kommunernas ansvariga för arbetsmarknadsfrågor och viktiga
B 307

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Juni 2012

aktörer i näringslivet. Några verksamheter har endast
kontakt med ett fåtal samverkansparter.
Nära kontakt med samverkansparter är förutsättningen
för att verksamhetens fulla potential ska nyttjas.
Verksamheterna har överlag haft ett relativt blygsamt
deltagande från annan kommun. Högst andel inresande
gäller Byggstenen i Tranemo där ca 1/5 av deltagarna
var från Ulricehamn. 1/6 av deltagarna på Gröna Vägen
i Borås har varit deltagande från annan kommun.

Endast vissa strukturövergripande insatser

För att öka kunskapen om olika verksamheter inom finansiell samordning och bättre kunna stödja olika gruppers behov har konferenser riktats till personal inom
de samverkande parterna och till styrelse samt andra
personer i beslutsposition. Indirekt bidrar flera aktiviteter till ett strukturövergripande syfte men eftersom den
primära målsättningen är individinriktad är de enbart
redovisade så. Antal deltagare vid Samordningsförbundens dag: 44.

Merparten av all verksamhet 2011 har varit
individinriktade insatser

Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit
arbetssökande mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej
omedelbart anställningsbara, som är aktuella hos minst
2 myndigheter. Oftast finns sammansatt problematik
och lång frånvaro, eller avsaknad debut, i arbetslivet.
Som deltagare har även funnits många som riskerat
passivisering till följd av arbetslöshet eller sjukdom.
Målgrupper, arbete och metoder har följt de aktivitetsplaner som finns upprättade till respektive avtal. En
verksamhet har öppnat upp för en bredare målgrupp
p g a kapacitet.
Många verksamheter har synliggjorts genom öppet hus,
ibland både vår och höst och vissa aktiviteter har marknadsförts genom att media uppmärksammat dem eller
genom olika former av föredrag.

Lotsen i Borås

Samverkansaktiviteten ”Lotsen” startade 2007-07-01.
Utförande har skett av Borås Stad genom Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen samt genom att
inlånad personal från Försäkringskassan finansierats av
förbundet.
Tiden för deltagare i inskrivning har varierat från ca 3
månader upp till 1 år, eller längre. ”det får ta den tid
som krävs”.
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Under året har Lotsen arbetat med 205 ärenden varav
99 som varit kvar sedan föregående år. 106 nya ärenden
har således tillkommit under 2011.
”En styrka med verksamheten är att personalen har
blandade kompetenser samt erfarenhet och kunskap om
olika myndigheter.”

Aktivt Borås

Aktiviteten startade i oktober 2008 och Primärvården
Södra Älvsborg är utförare i Friskis & Svettis lokaler.
10 veckor har deltagaren varit inskriven i aktiviteten vid
fullföljande.
Under 2011 har 74 individer blivit inskrivna i Aktivt
Borås (jmf 41 individer 2010) och 64 individer har
avslutats.
Minskad tablettkonsumtion och minskad daglig värk/
smärta är tillsammans med ökad aktivitetsförmåga och
ökad livskvalitet något som självskattades av många deltagare.

Gröna Vägen i Borås

Verksamheten är utvecklad inom Borås Stad och förbundet har finansierat en andel av platserna sedan början av
2010.
Borås Stad har genom Arbetslivsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen utfört uppdraget. Deltagande är
tidsbegränsat till 6 månader i verksamheten.
”Verksamheten har två arbetsplatser att tillgå: växthuset
Eken på Ramnalid och Ramshulan på Rya Åsar. Ca 75%
går vidare till praktik eller annan verksamhet.”

Samverkansteam/Kraftteam i Bollebygd, Mark,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn

Teamen i Bollebygd, Mark och Svenljunga är sedan
2006 en utveckling av de tidigare fem Balsam-teamen. I
Tranemo-Ulricehamn påbörjades motsvarande verksamhet
2008. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen i de respektive fem kommunerna, Primärvården och psykiatrisk öppenvård är utförare med olika
delprocent av arbetstid i teamen.
Deltagande har varit tidsbegränsat till 12 månader.
”ur ett handläggarperspektiv har det varit uppskattat att
lära känna andra myndigheters arbete, rutiner och regler
– det har underlättat att komma så rätt som möjligt i
åtgärder för individen”
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Byggstenen i Tranemo

Verksamheten har finansierats med stöd av förbundet
sedan 2006 med en något förändrad inriktning sedan januari 2010. Tranemo kommun är huvudman för verksamheten. Individen har kunnat vara inskriven på Byggstenen
upp till 3 månader.
Under 2011 har totalt 37 individer varit inskrivna på
Byggstenen, 47 % kvinnor och 53 % män. Under året har
37 deltagare avslutat.
Vid årets slut har vi 9 deltagare inskrivna.
”Resultatet blir att 68 % av deltagarna har en aktivitetsförmåga om minst 10 timmar per vecka. ”

Arbetscenter Ulricehamn

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter startade 1 januari,
2011 och Ulricehamns kommun har varit utförare. Deltagaren ska bedömas klara ett arbete eller studier inom sex
månader.
Verksamheten har under året tagit emot 37 ansökningar.
”I samtliga ärenden har vi inledningsvis bjudit in aktuella
handläggare tillsammans med deltagaren. Vår bedömning
är att detta första möte är en förutsättning för en samordnad insats för personen under inskrivningstiden och att
aktuella handläggare prioriterar och ser värdet i att sitta
tillsammans och bygga en handlingsplan för personens sex
månader på Arbetscenter.”

Kartläggning och träning samt praktikstöd i
Mark

Samordningsförbundet har finansierat insatser genom
Marks kommun sedan 2006, Till en början under benämningen Kraft-huset.
Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren med en
beräknad sluttid inom 18 månader
”Uppdragsgivaren anger uppdrag och syfte via en speciell
ansökan. Arbetstiden är ofta låg från början för att sedan
gradvis ökas. ”

Viljekraft Skog i Svenljunga

Max 8 platser finns tillgängliga och träningen sker sedan
2009 ”från att fälla träd till att bygga ett vindskydd utav
samma material och andra projekt” med Svenljunga kommun som huvudman.
Sammanlagt under året har det varit 15 deltagare inskrivna på Vilje Kraft skog. Det har varit 13 män och 2
kvinnor.

Inskrivningstiden har varit 5 månader eller kortare.
”När det gäller deltagarna i Viljekraft Skog har vi haft
gemensamma möten med berörda instanser kring personen. Uppföljningar sker med 4 veckors intervall eller efter
behov. Under året har vi bättre kunnat klargöra deltagarnas individuella förutsättningar för att komma närmare
den ordinarie arbetsmarknaden.”

Ung Kraft i Bollebygd Svenljunga Mark

Respektive kommun är utförare och verksamheten startade i Svenljunga i början av 2008. I Bollebygd startade
Ung Kraft 2009 som en fortsättning på tidigare aktivitet
benämnd ”Jobbcoach” och i Mark startade verksamheten
2009.
Inskrivningstiden har anpassats efter deltagaren med en
beräknad sluttid inom 18 månader
I Svenljunga har endast 6 nya deltagare har varit aktuella.
Verksamheten i Svenljunga har således varit starkt underutnyttjad och är under senare delen av året avvecklad till
förmån för kommande aktiviteter och metoder.
”Supported Employment har breddat vår kunskap i att
marknadsföra oss mot arbetsplatser. Den målgrupp som
står något längre från arbetsmarknaden kräver en utvecklad arbetsmetod”.

Kartläggning, Arbetsträning och praktik i
Svenljunga

Verksamheten har initierats under 2011 med Svenljunga
kommun som utförare Kartläggning har under året
haft 17 deltagare inskrivna och av dessa har 5 avslutats.
Inskrivningstid har anpassats efter deltagaren med en
beräknad sluttid inom 18 månader.
”Under året har arbetssättet utvecklats. Arbetsterapeut och
socionom arbetar nu på deltid i teamet.”

Aktiv Vardag i Mark, Svenljunga och Bollebygd

Sedan 2008 beskrivs friskvårdaktiviteter av skilda slag
under benämningen aktiv. Deltagare har generellt varit
inskrivna i AKTIV vardag under 16 veckor.
AKTIV vardag Bollebygd har engagerat kunnig personal
men har brottats med kontinuitetsproblem. Under året
har 14 personer, 9 kvinnor och 5 män, deltagit i AKTIV
vardags aktiviteter. 7 deltagare har avslutats under året och
8 nya har startat.
Svenljunga har haft 27 deltagare inskrivna, 20 kvinnor
och 3 män.
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”Deltagarna har aktiviteter varje vecka med bestämda tider
och tanken är att de ska konuna upp på morgonen precis
som vid ett arbete och få struktur på vardagen med krav
på ansvar för att ta kontakt vid förhinder.”

och enskilt. Flera deltagare har kompletterat aktiviteterna
med arbetsträning. Maximal tid för deltagande har varit 3
månader.

Ansökan till ESF
Grön rehab i Mark

Utförandet har varit ett delat ansvar mellan Marks kommun och Samrehab sedan starten av projektet 2010.
Deltagaren har varit med under 12-16 veckor, två dagar
i veckan för tre timmar/tillfälle och har fått en samlad
rehabilitering av arbetsterapeut, sjukgymnast, rehabassis
tent och arbetsstöd. Av 23 remisser är vården representerad i samtliga fall. Hälso enkät SF 36 ligger till grund
för uppföljning. Individuell måluppfyllelse, gruppresultat
89 %. Hälso- VAS; gruppresultat, vid inskrivning 37 %,
utskrivning 55 %.
Grön rehab upphörde vid årsskiftet och avvecklas genom att kvarvarande deltagare fasas ut under januari och
februari.

Utveckling av verksamhet:

Under kvartal fyra har verksamhet även finansierats i de
nytillkomna kommunerna.
De har skapat nya nätverk, tagit del av redan befintliga
aktiviteter och har under kvartal fyra genom praktiskt
utförande initierat utveckling av ny verksamhet att ligga
till grund för ytterligare utveckling av verksamheten i projektform. De nya verksamheterna har konkret samverkat
genom att dela vissa aktiviteter/resurser.

En av ingående verksamhetsplaner anger särskilt tydligt
att förbundet skall pröva nya sätt att arbeta och så har
skett genom samverkan med alla Sjuhäradskommuner
vid gemensam formulering av ansökan till ESF-projektet
KRUT. Utvecklingsområdet för projektet är främst för
personer med psykisk ohälsa och ungdomar som har
svårigheter att finna inträde på arbetsmarknaden. Oftast
har individerna en låg självkänsla och en dålig självinsikt
som kan vara byggd på en skapad sjukdomsbild, eller är ett
resultat av begränsade perspektiv och en kulturell inställning som inte pekar på möjligheterna utan befäster svårigheterna. Det finns en inbyggd rädsla att gå från invanda
mönster och många gånger skapas eller ärvs en social
status med sämre förutsättningar. När det gäller individer
med psykisk ohälsa eller annan funktionsnedsättning står
de ofta väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller
då att samverka för att få ett helhetsgrepp kring deras
rehabilitering och att de inte skall falla mellan stolarna i
någon del i denna process. Metodutveckling när det gäller
samverkan i ett helhetsperspektiv i samhället är av yttersta
vikt. Skrivningen har samlat flera utvecklingsinitiativ och
fört dem samman till ett brett projekt som ska komma att
verka i någon form i varje kommun. Projektet kommer att
kunna ta emot ca 330 deltagare på årsbasis och beviljades i
slutet av december.

Samtliga insatser följs upp
Vårgårda

Vårgårda kommun är utförare genom Arbetsmarknadsenheten och insatserna har omfattat 15 personer som kunnat
delta maximalt 3 månader. Verksamheten har inte tidigare
finansierats utan har skett som ett led i utveckling av ny
verksamhet som ska finansieras 2012.
Psykisk och fysisk hälsa har varit i fokus för en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess med bland annat kreativa
aktiviteter och olika friskvårdsinsatser.

Herrljunga

Verksamheten har kombinerats med nyanställningar som
komplement till redan befintliga resurser vid ArbetsCenter
och har delvis skett i samverkan med Vårgårda. Även här
har verksamheten varit ett led i utveckling av ny verksamhet som ska finansieras 2012.
13 personer har varit inskrivna och har deltagit i friskvårdsaktiviteter, enklare matlagning och samtal i grupp
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Byte av uppföljningssystem har skett till det nationella
SUS, System för uppföljning av samverkan.
Deltagare har i början av året registrerats i DIS, Deltagare
i Samverkan. Under våren har övergång skett till SUS,
system för uppföljning av samverkan.
Vissa aktiviteter har enbart registrerat antal deltagare, s k
anonymt, andra aktiviteter registrerar med utförligare uppgifter som efter utskrivning ger uppföljningsmöjligheter av
förändrad försörjning etc.
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Insatsnamn

Budgeterat
antal delt.
Inkl ingående
från 2010

DIS
aggregerat
antal
deltagare
januari-juni

Antal
pågående
in från
2010, DIS

Inskrivna
2011,SUS

Aktiv vardag Bollebygd

50

6

6

13

Aktiv vardag Mark

80

45

25

79

Aktiv vardag Svenljunga

60

23

11

27

100

49

8

68

Viljekraft skog i Svenljunga

Aktivt Borås

16

6

5

8

Byggstenen i Tranemo

48

29

7

39

Grön rehab i Mark

24

12

0

15

Gröna Vägen i Borås

16

11

6

18

KRAFT-team i BMS

40

31

21

7

Kartläggning/Arbetsträning i Mark

80

39

17

33

Kartläggning/arbetsträning i Svenljunga

25

7

0

20

175

158

99

98

Lotsen i Borås
Samordningsteamen Tranemo/Ulricehamn

35

31

22

20

Arbetscenter i Ulricehamn

60

23

0

37

Ung Kraft i Bollebygd

75

46

32

27

Ung Kraft i Mark

75

49

17

45

Ung Kraft i Svenljunga

50

16

13

5

Utveckling av ny verksamhet

28

Totalt

1 037

Antalet anonyma deltagare är 217 jämfört med det totala
antalet 876 personer vid en sammanräkning av de personer som fortsätter från 2010 plus de deltagare som är
nyinskrivna 2011.
Andel kvinnor och män har varierat stort inom/mellan
olika verksamheter men bildar tillsammans en jämn fördelning (47 % kvinnor 53 % män).
Av de deltagare som registrerats med mätning av försörjning har 48 % haft försörjningsstöd vid inskrivning (ev i
kombination med annan försörjning). Av detta antal minskas andelen försörjningsstöd med 46 % till utskrivning.
Ca 40 % av deltagarna har haft offentlig försörjning upp
till ett år inför insatsen och resterande 60 % har en snittid
på upp till 5 år med offentlig försörjning.

28
581

289

587

Andelen sjuk- och aktivitetsersättning upphör för ca en
tredjedel, medan andelen som uppbär aktivitetsstöd ökar i
motsvarande grad.
Av 308 utskrivna individer var 13 i arbete eller studier
inför aktivitet och 116 i arbete eller studier efter aktivitet.
Över hälften av registrerade deltagare är 16-30 år (varav 2
personer under 18 och 18-24 år är den ålderkategorier som
har i särklass flest deltagare) och övriga personer återfinns
i intervallet 31-62 år.
Vid en kommunvis jämförelse varierar andelen unga från
15 % till 90 % av deltagande beroende på om utbudet
varit specifikt riktat eller ej.
Andel med genomförd grundskola som högsta utbildningsnivå är i snitt 45 % med nivåer från 15-56 % i
respektive kommun.
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Utfall
jan-dec
2011

Budget
jan-dec
2011

Avvikelse
jan dec
2011

Prognos
helår
2011

Budget
helår
2011

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-350

-280

-70

-280

-280

Gemensamma kostn (rev, SUS, ekservice)

-215

-227

12

-227

-227

Kansli (personal, hyra, IT, div mtrI)

-998

-1 500

502

-1 300

-1 500

-61

-50

-11

-50

-50

-3 250

-3 250

0

-3 250

-3 250

-314

-300

-14

-314

-300

0

-250

250

0

-250

Utbildning/Utveckling

-404

-660

256

-432

-660

Gröna Vägen i Borås

-563

-450

-113

-562

-450

Aktiv vardag Mark

-310

-330

20

-330

-330

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark

-2 832

-2 832

0

-2 832

-2 832

Grön rehab Mark

Nettokostnad och fmansnetto i tkr per område

Information (del av VG-informatör, trycksaker)
Lotsen i Borås
Aktiv Borås
Kartläggning/uppföljning/utvärdering

-1 026

-1 026

0

-975

-1 026

Aktiv vardag Bollebygd

-168

-280

112

-265

-280

Unga Vuxna Bollebygd

-900

-900

0

-900

-900

-280

-280

0

-280

-280

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga

Aktiv vardag Svenljunga

-1 215

-1 282

67

-1 282

-1 282

Kraftteamen Bollebygd Mark Svenljunga

-719

-1 000

281

-800

-1 000

Byggstenen i Tranemo

-1 400

-1 400

0

-1 400

-1 400

Ulricehamnsprojektet Arbetscenter

-1 900

-1 900

0

-1 900

-1 900

-522

-567

45

-530

-567

-1 640

0

-1 640

-1 500

0

-19 066

-18 764

-302

-19 409

-18 764

Samordningsteamen Tranemo Ulricehamn
Momskostnader BMS 2010 och Sjuhärad 2011
Totalt

Ledning och administration
Styrelsen

Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund består
av fyra ledamöter och tio ersättare. Varje part utser en
ledamot och en ersättare, förutom kommunerna som tillsammans utgör en part där vardera av de åtta kommunerna utser en representant som fördelas på en ledamotspost
och sju ersättare som vid behov träder i tjänst i ordning
som följer befolkningsmängd.
Styrelsen har under året haft nio möten: 28 januari,
10 mars, 1 april (konstituerande), 29 april, 25 maj,
8 september, 14 september, 18 oktober och 17 november.
I samband med mötet i mars hölls en utbildning om
finansiell samordning för styrelsen. Styrelsen har deltagit i
årets nationella konferens i Norrköping samt genom några
representanter deltagit vid samordningsförbundens dag
inom Västra Götaland.

Viktiga frågor under året som har gått
och inför 2012

Delvis skilda kulturer och rutiner har funnits att sammanfoga i de ingående förbunden och arbetet behöver
fortsätta med att tillvarata erfarenheter som byggts upp
och med att bereda nyskapande verksamhet. Kännedomen
om förbundet har utökats och synlighet tillsammans med
nyttjandegrad och mätbarhet av olika insatser är fortsatt
en fråga för styrelsen.
I olika grad har sammanslagningen påverkat ägare, utförare och styrelse. Iakttagande, jämförelse och förvaltning
kan sägas vara nyckelord för styrelsens arbete under året,
med ett stort undantag för önskemålet att framöver ytterligare kunna utveckla verksamheten i projektform. ESF projekt Krut har tagit vissa resurser i anspråk under året och
kommer framförallt att vara i fokus under kommande år.
Samtidigt som det kräver stort engagemang att äga ett
projekt är det en stor utvecklingspotential med de extra
resurser och det extra engagemang som tillkommer. Genom både basverksamhet och projektet kommer förbundet
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att kunna arbeta vidare med frågor som identifierats eller
inletts under året. Projektuttvecklingen berör exempelvis
hur synergieffekter skapas genom ett närmare samarbete
mellan aktiviteterna och hur nätverk byggs med det lokala
näringslivet.
En enskild fråga som varit – och är – viktig är Skatteverkets avslag på förbundets ansökningar om ersättning av
mervärdesskatt. Tidigare år har förbunden beviljats ersättning enligt samma principer som kommuner (sk Ludvika,
eller numera Jönköpingsmoms). Den 8/5 2011 meddelade
Skatteverket att man uppmärksammat att detta inte kan
ske lagenligt varefter samtliga innestående ansökningar
avslogs.
För Sjuhärads samordningsförbund innebar det att all
momsfordran inom det tidigare Bollebygd-Mark-Svenljunga (BMS) förbundet för 2010 ej kom att återbetalas.
I skrivande stund ligger ärendet hos Förvaltningsrätten,
tillsammans med momsersättningsansökningar för 2011.
Med stöd i lagen och hur motsvarande ärenden behandlats för andra förbund är ett avslag att räkna med även i
Förvaltningsrätten.
Under året togs snabbt initiativ till en ny lagstiftning som
åter kan komma att möjliggöra ersättning av mervärdesskatt, men ärendet är långtifrån klart eftersom det krävs
en retroaktiv lagstiftning i sådana fall. Enligt nu gällande
lagstiftning är följaktligen momsen en kostnad som förbundet belastats med.
På grund av detta pågående momsärende har organisationsnumret för det gamla förbundet Bollebygd-MarkSvenljunga ännu inte formellt avregistrerats och de små
kostnader som har uppstått under året redovisas i sammandrag så att förbundet i sin helhet kan följas både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt (se noter).
För Tranemo-Ulricehamns förbund hade alla sådana åtaganden avklarats före den nya tillämpningen från Skatteverkets sida och SCB aviserade den 30/3 om avregistrering
vilket skedde den 4/4 2011.

Beslutande ledamöter perioden 2011-01-01
t o m 2011-03-31:

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen, Ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande
Steve Svantesson, Arbetsförmedlingen
Ingegerd Nyborg (M), Borås Stad

Ersättare perioden 2011-01-01 t o m 2011-03-31:

Per-Erik Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lars-Erik Josefson, Västra Götalandsregionen
Eva Axell (S), Borås Stad
Lars Hermansson, Försäkringskassan

Beslutande ledamöter from 2011-04-01:

Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Dan Rodahl, Försäkringskassan, Vice ordförande
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen,
Andre vice ordförande
Christer Rydén, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Per-Åke Persson, Arbetsförmedlingen
Lars Hermansson, Försäkringskassan
Peder Danesved (Fp), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Rune Pettersson (C), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Margaretha Almqvist-Malmsjö (M), Bollebygds kommun
Per-Eric Stjema (Fp), Vårgårda kommun
Kari Hellstadius (M), Herrljunga kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande
bildar presidium

Förbundschef

En heltidstjänst som förbundschef finansieras av samordningsförbundet för att leda arbetet enligt styrelsens
anvisningar.
Inledningsvis bemannades förbundets kansli av Tarja
Thorén som tidigare var anställd som förbundschef för
Bollebygd-Mark-Svenljunga samordningsförbund.
Under en övergångsperiod arbetade Talja tillsammans med
nuvarande förbundschef.
Anna Fagefors tillträdde som förbundschef den 1 mars och
är sedan 8/8 åter enda en person på kansliet.
(Jämförelsevis finansierades före sammanslagningen tre
motsvarande förbundschefstjänster samt därtill ytterligare
processtöd och andra externa administrativa tjänster.)
Rekrytering av processledare/projektledare har skett för att
stärka upp med ytterligare personal under 2012.
Lokalerna för tidigare kansli i Skene nyttjas ej sedan 8/8
(avtal uppsagt) och samlokalisering har under stor del av
året skett med Sjuhärads Kommunalförbund.
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Externa resurser

Förbundet har utöver ovan nämnda tjänster finansierat en
andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas
av samordningsförbunden i Västra Götaland.
Berit Bjömered har under året arbetat med verksamhetsuppföljning. Fram till halvårsskiftet överfasande genom
s k DIS, deltagare i samverkan, och därefter uteslutande
genom SUS, system för uppföljning av samverkan för
Sjuhärads del.
Tina Tibbling har haft informationsuppdrag som till stor
del presenteras genom www.samverkanvg.se och ibland
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som tryck eller nyhetsbrev för alla samordningsförbunden
i Västra Götaland.
Konsulter eller extrapersonal har därutöver nyttjats i
begränsad omfattning.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige
utsett Thomas Gustafson till gemensam revisor. Valet har
skett för perioden 20 juli 2011-31 december 2014.
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en
gemensam revisor. Stefan Frifelt, PWC är upphandlad
fram till 2012-04-30.
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Ekonomi
Resultaträkning

Helårsbudget
2011

Utfall jan-dec
2011

0,00

0,00

Intäkter
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

0,00

Kostnader
Arvoden

-120 000,00

-212 587,60

Reseersättning

-40 000,00

-31 153,88

Sociala avgifter

-50 000,00

-61 996,00

Övriga personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader
RES1 Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag från huvudmännen
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader

-1 195 000,00

-1 218 254,08

-16 707 000,00

-15 806 412,11 Not 1

-50 000,00

-30 861,24

-602 000,00

-1 860 537,97 Not 2

-18 764 000,00
-18 764 000,00

-19 221 802,88
-19 221 802,88

15 060 000,00

15 059 999,00

0,00

156 556,59

0,00

-1 132,00

Summa Finansiella intäkter/kostnader

15 060 000,00

15 215 423,59

RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut

-3 704 000,00

-4 006 379,29

Extraordinära intäkter

0,00

0,00

Extraordinära kostnader

0,00

0,00

RES3 PERIODENS RESULTAT

-3 704 000,00

-4 006 379,29 *

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader:

-12 274 717,07

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader

-3 367 383,41

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader
5544 Verksamhetsankn utb, kurs och konf kostri
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker
5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad
Summa:

-105 184,88
-55 722,00
-2 364,75
-1 040,00
-15 806 412,11

Not 2 övriga kostnader
6211 Hyra/Leasing av IT-utrustning
6230 Datakommunikation

-13 419,00
-476,75

6419 Övriga förbukningsinventarier

-2 038,09

7211-7212 Tele

-3 561,00

7251 Postbefordran
7541 IT-tjänster

-650,80
-2 091,00

7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek

-85 829,00

7599 Övriga tjänster: Sek

-104 411,00

7619 Övriga kostnader: Sek

-1 648 061,33 *

Summa:

-1 860 537,97

* varav BMS moms 2010, 1126 tkr och Sjuhärad moms 2011, 513 tkr
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Ing. balans
2011-01-01

Förändring

Utg. balans
2011-12-31

Anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

Balansräkning
Tillgångar

Omsättningstillgångar
36 310,00

29 508,00

65 818,00 Not 1

Likvida medel

Kortfristiga fordringar

2 119 619,88

5 688 902,71

7 808 522,59 Not 2

Summa omsättningstillgångar

2 155 929,88

5 718 410,71

7 874 340,59

Summa tillgångar

2 155 929,88 5 718 410,71 7 874 340,59

Eget kapital, avs. Och skulder
Eget kapital
Eget kapital

1 712 783,88

Periodens resultat
Summa Eget kapital

6 241 013,01

7 953 796,89 Not 4

-4 006 379,29 -4 006 379,29
1 712 783,88

2 234 633,72

3 947 417,60

Skulder
Kortfristiga skulder

443 146,00

3 483 776,99

3 926 922,99 Not 3

Summa skulder

443 146,00

3 483 776,99

3 926 922,99

S:a eget kapitel, avsättningar och skulder

2 155 929,88 5 718 410,71 7 874 340,59

Not I: Kortfristiga fordringar
1712 Upplupna intäkter

65 818,00

Summa:

65 818,00

Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro

5 808 522,59

1940 Bank (övriga konton)

2 000 000,00

Summa:

7 808 522,59

Not 3: Kortfristiga skulder
2411 Leverantörsskulder

2 978 967,49

2711 Innehållen personalskatt

5 864,00

2931 Upplupna sociala avgifter

5 636,00

2991 Upplupna kostnader
Summa:

936 455,50
3 926 922,99

Not 4: Eget Kapital
(Borås) ingående eget kapital

1 712 783,88

Likvida medel från SOF Tranemo

3 348 958,53

Likvida medel från SOF BMS

1 700 000,00

Eget kapital från BMS per 11-12-31

1 192 054,48

Summa:

7 953 796,89

*

* avräknat -1 742,12 kr som är resultat 2011 i BMS, enligt sammandrag:
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-13 050,00

Ränteintäkter

+12 236,38

Bankkostnader
Summa:
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Sammanfattning
Prognos
helår
(aktuell)

Aktuell
budget
helår

Borås
Bokslut
jan-dec
2010

BMS
Bokslut
jan-dec
2010

TU
Bokslut
jan-dec
2010

-302

-19 409

-18 764

-4 058

-9 770

-4 357

Belopp i tkr

Utfall
jan-dec

Aktuell
budget Avvikelse
jan-dec
jan-dec

1.Nettokostnad och finansnetto

-19 066

-18 764

2.Bidrag

15 060

15 060

0

15 060

15 060

3 640

7 369

3 540

3.Resultat

-4 006

-3 704

-302

-4 349

-3 704

-418

-2 374

-816

1 713
Not 1

2 894
Not 2

3 348
Not 3

4.Utgående EK

3 947

Uppföljning av mål

Not 1 - ingående eget kapital
Not 2 - 1 700 tkr överfört likvida medel,
-2 tkr nettokostnad och finansnetto, 1 192 tkr EK
Not 3 - 3 348 tkr överfört likvida medel

Årets bidrag
Försäkringskassan

3 765 000

Arbetsförmedlingen

3 765 000

Kommunerna

3 765 000

Västra Götalandsregionen

3 765 000

Totalt

15 060 000

Uppföljning budgetriktlinjer

För året har budgeterats förbrukning av visst eget kapital
utöver huvudmännens årliga bidrag. Respektive verksamhet/aktivitet har inte haft några finansiella mål angivna,
och förbundet har inte haft några avkastningskrav, i linje
med lagstiftningens intention.
Ett grundläggande finansiellt mål är att förbundet driver
verksamhet inom fastslagna medel och med en god
ekonomisk hushållning. För att Samordningsförbundet
skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att
verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv
resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg
kostnad som möjligt. Med sammanslagningen har de gemensamma övergripande kostnaderna planenligt minskat
för ledning och administration.

Målet är en ökad grad av egenförsörjning, förbättrad
arbetsförmåga, utveckling av hälsa och livskvalitet. Flera
verksamheter noterar att andelen ”tyngre” ärenden ökat
under året, i kombination med att arbetsmarknadsläget
har försämrats.
Lotsen är en av de verksamheter som utvärderats (i ett
flertal studier) tidigare. Under året har en uppföljande
studie gjorts av några av ungdomarna, nu ytterligare minst
12 månader som tillägg till det befintliga underlaget. Av
resultatet framgår fortsatt positiva verkningar även om
sysselsättningsgraden har minskat något över tid. Görs en
uppdelning på kön uppvisar männen en viss förbättring
medan kvinnornas intäkt minskat kraftigt relativt den första utvärderingen. Årets siffra visar att 62 % av avslutade
deltagare kommit i arbete/studier.
Underskrifter

Borås 2012-03-08
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

Hanne Jensen
Västra Götalandsregionen
Andre vice ordförande

Dan Rodahl
Försäkringskassan
Vice ordförande

Per Åke Persson
Arbetsförmedlingen

Som en summering konstateras att ekonomin är i balans
och ger handlingsfrihet trots årets bakslag beträffande
ersättning av momskostnader.
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Nr 64
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m den 31 mars 2012
2012-05-21

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 Social
styrelsen 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

Antal ärenden

30

SoL

LSS

25
20
15
10
5
0
2009*

2010*

11-03

11-06

11-09

11-12

12-03

*årsmedelvärde

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef
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2012-05-08
Från Stadskansliet

Redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SoL t o m den 31 mars 2012
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 31 mars 2012

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

Antal dagar sedan beslut
Ej verkställda
beslut
X

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

Man/
31 mars kvinna
218

K

251

K

196

K

185

K

194

K

147

K

99

M

146

M

X

Kontaktperson
Permanent bostad (Särskilt boende)

X

Kontaktfamilj

289

X

Kontaktperson

X

Behandlingshem

Stadsdel Norr

Sociala omsorgsnämnden

K

320

K

184

M

194

M

198

M

207

M

260

M

131

K

131

131

M

131

M

136

K

136

M

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

192

K

192

M

X

Kontaktfamilj

190

K

190

M

215

K

140

K

X
Arbetslivsnämnden

31 dec

Kontaktfamilj
X

Stadsdel Väster

Typ av bistånd

Kontaktperson

X
X

Kontaktperson

124
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Analys Stadsdel Öster

Analys Stadsdel Norr

Orsaken till samtliga ej 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 till rätt boende och storlek på lägenhet blir
ledig.

I början av april 2012 är det flera beslut om kontaktfamilj
som inte är verkställda. Skälen är dels att det inte har gått
att finna en lämplig matchning mellan dessa familjer och
barn samt kontaktpersoner och kontaktfamiljer som är
tillgängliga och dels att det för närvarande är en stor kö på
barn som behöver kontaktperson/ kontaktfamilj. Kön har
dock minskat väsentligt under första kvartalet 2012. Det
pågår ett intensivt arbete med att rekrytera kontaktfamiljer som gett resultat.

Inom IFO barn och familj arbetar förvaltningen kontinuerligt med ej verkställda beslut för kontaktpersoner/kontaktfamiljer för att få dem verkställda så snart som möjligt.
Svårigheten är at hitta rätt lösning för de speciella behov
som specifikt barn har. Om barnet har mycket särskilda
behov eller svårigheter blir det extra svårt att hitta lämplig
kontaktperson eller kontaktfamilj.

Analys Stadsdel Väster

Stadsdel Väster hade den 31 mars 2012 sex ej verkställda
beslut därav fyra beslut om kontaktfamilj samt två beslut
om kontaktperson. De två besluten om kontaktperson är
på väg att startas upp.
De fyra barnen som väntar på att få sina beviljade bistånd
i form av kontaktfamilj verkställda består av två syskonpar. Även de två besluten om kontaktperson gäller ett
syskonpar. Det är extra svårt att rekrytera uppdragstagare
som kan ta emot syskon.
Under det senaste kvartalet har nio verkställigheter skett
gällande ärenden där beslut om kontaktperson/-familj
tagits för mer än tre månader sedan, åtta verkställigheter
gällande kontaktfamilj och en verkställighet gällande kontaktperson. Under samma period har återtagen ansökan
gjorts i fem ärenden gällande beslut som inte verkställts
under den senaste tre månaderna.
Av de ännu ej verkställda besluten finns det för fyra 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.
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För de två av SDF Norrs ansökningar om kontaktfamilj
som fått vänta mer än tre månader har det nyligen gått
att göra matchningar med tilltänkta kontaktfamiljer. Här
finns det gått hopp om att dessa skall kunna tillsättas
inom kort.
När det gäller ansökan om permanent bostad har SDF
Norr en som väntar på ett boende. Det finns för närvarande en relativt lång kö till vård och omsorgsboenden men
nästa alltid erbjuds alla ett alternativ inom 3 månader. För
den person från SDF Norr där det dröjt mer än 3 månader
så har personen specifika önskemål om ett boende och har
självmant valt att vänta i hemmet tills det finns plats ledig
där. Hon kan annars erbjudas plats på andra boenden.
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2012-05-08
Från Stadskansliet

Redovisning av ej verkställda
gynnande beslut enligt 9 § LSS
t o m den 31 mars 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

Sociala omsorgsnämnden

Ej
verkställda
beslut
X

X

X

Antal dagar sedan beslut
Typ av insats
Kontaktperson

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse

X

Ledsagarservice

X

Daglig verksamhet

Män/
31 mars kvinnor

31 dec

382

M

291

424

M

333

221

M

130

213

M

122

120

K

145

K

716

M

625

696

M

605

614

M

523

668

K

577

368

M

277

414

K

323

346

M

255

355

M

264

387

K

296

162

K

870

K

779

226

K

135

296

M

205

113

K
M

202

339

K

248

338

K

247

186

M

95

Kontaktperson enligt LSS

Vid mars utgång fanns sex ej verkställda beslut.
Ett beslut har verkställts i början av april. Två av besluten
är vilande då brukaren eller brukarens företrädare vill
avvakta med verkställigheten. För två brukare är det svårt
att hitta lämplig person men försök pågår. En brukare har
inte varit anträffbar.
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Vissa beslut tar lång tid att verkställa beroende på att
brukaren har komplicerade samverkande funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen eller att brukaren har 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
under detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts.

Korttidsvistelse enligt LSS

Bostad med särskild service enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS

Vid mars 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.
Carema Care har ansökt hos Socialstyrelsen om utökat
antal boendeplatser och en brukare planeras få sitt boendebeslut verkställt genom avtal med Carema.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då brukarens
funktionsnedsättning och/eller ålder inte har passat in på
lediga lägenheter. Tre brukare har specifika önskemål om
boende och stadsdel och har därför tackat nej till erbjuden
lägenhet.

Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Beslut om 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 nästan
ett år på daglig verksamhet. Enligt Arbetslivsförvaltningen
har det inte funnits möjlighet att verkställa beslutet på
grund av omorganisation och anpassningar i den dagliga
verksamheten.
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Fyra ej verkställda beslut. Ett är delvis verkställt genom
lägerverksamhet och brukaren är inte intresserad av någon
annan korttidsform. En brukare väntar på plats hos extern
lägerarrangör. En brukare har pågående stöd enligt SoL
och detta ska överföras till LSS. 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.

En brukare har gjort studiebesök men tackat nej till
erbjuden plats. En annan brukare har själv valt att avbryta
pågående insats. Studiebesök har genomförts och praktikperiod planeras i maj.
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Nr 65
Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen

2012-05-21

2008/KS0881 450

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Energi och Miljö AB har i samarbete med Kommunstyrelsen uppdaterat Borås Stads nuvarande avfallsplan. Förslaget har varit remitterat till berörda nämnder.
Inkomna synpunkter med kommentarer redovisas i
samrådsredogörelsen.
Förslag till Borås Stads Avfallsplan omfattar följande
dokument: Förslag till Borås Stads Avfallsplan med tillhörande (tre) bilagor samt Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås. Avfallsplanen är ett styrdokument
och Föreskrifterna är ett juridiskt dokument. Bilagorna till
Avfallsplanen är ett underlag och omfattas inte av beslutet.

2012-05-21
Från Stadskansliet

Samrådsredogörelse
Borås Stads Avfallsplan
Handläggning
2009-02-16 Beslut i Kommunstyrelsen

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag att uppdatera
Borås Stads nuvarande avfallsplan med en kretsloppsplan
med fokus på avfall som en resurs. Kommunstyrelsen
ser gärna att samarbete sker med såväl kommunens egna
berörda förvaltningar, som med övriga kommuner i Sjuhärad.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till Borås Stads avfallsplan godkänns.
Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås
godkänns.
Borås Energi och Miljö AB utses till att vara sammanhållande för Avfallsplanens genomförande.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef

Separat bilaga:
Avfallsplan med bilagor

2011-01-18 – 2011-02-24 Remiss Avfallsplan

Borås Energi och Miljö AB skickar Avfallsplan med tillhörande föreskrifter på remiss. Denna remiss bör ses som en
tjänstemannaremiss.
Avfallsplanen har skickats på remiss till: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen,
Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden
Öster, Stadsrevisionen, Tekniska nämnden samt Utbildningsnämnden.
Remissen besvarades av:
Arbetslivsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Stadskansliet
Samhällsbyggnadsnämnden
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2011-05-06 Överlämnande av uppdaterad
Avfallsplan med därtill hörande yttranden

Borås Energi och Miljö AB har på uppdrag av kommunstyrelsen, 2008/KS0881 45, uppdaterat avfallsplanen
med fokus på avfall som en resurs. Benämningen Kretsloppsplan har inte införts i detta läge. Avfallsplan är en
benämning som tillämpas i lagstiftning och företaget
har därför varit försiktig i frågan och valt att inte ändra
benämningen. Kommunstyrelsen skriver också i beslutet
att de gärna ser att det i framtagandet sker ett samarbete
med såväl kommunens egna berörda förvaltningar som
med övriga kommuner i Sjuhärad. Borås Energi och Miljö
har haft dialog med berörda förvaltningar och har inlett
ett samarbete med kommunerna i Sjuhärad. Borås Energi
och Miljö har även skickat utkastet på avfallsplanen på
remiss till nämnder och bolag, samt haft den utställd för
allmänheten under en månads tid. De synpunkter och
yttranden som inkommit finns bifogade till avfallsplanen
som översänds till Kommunstyrelsen.
Borås Energi och Miljö föreslår att företaget är delaktiga
vid revidering av avfallsplanen utifrån synpunkter som
inkommit.
Styrelsen för Borås Energi och Miljö beslutade den 3 mars
2011 att
• Avfallsplanen översändes till KS för handläggning med
kommentarerna att Borås Energi och Miljö önskar vara
sammanhållande för Avfallsplanens genomförande.
• Borås Energi och Miljö begär för förstudier en årlig
uppskattad kostnadsersättning. Uppskattad kostnad för
förstudier fram till utgången av 2013 beräknas till 1,5
mnkr.
2011-11-21 – 2012-02-08 Remiss, reviderad
upplaga Borås Stads Avfallsplan

Kommunstyrelsen har gett Stadskansliet, samhällsplanering i uppdrag att revidera Avfallsplanen och anpassa den
till Borås Stads grafiska profil. Den reviderade versionen
sänds på remiss 2011-11-21.
Avfallsplanen innehåller nu Avfallsplan med tre bilagor
(Föreskrifterna sänds enbart för information i annan
sändelse). Remisstiden blir relativt kort då det inte är
stora innehållsmässiga förändringar men dokumentet har
förändrats i sitt upplägg.
Avfallsplanen har skickats på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjnings-
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nämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden
Väster samt Stadsdelsnämnden Norr.
Remissen har besvarats av:
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden

Sammanfattning av inkomna synpunkter med tillhörande kommentarer (reviderad upplaga Borås Stads Avfallsplan)
Miljö- och konsumentnämnden

Allmänna synpunkter:
• Vid framtida revideringar av avfallsplanen bör det finnas en tydligare koppling mellan de mål som anges i
avfallsplanen och Borås Stads miljömål
• Den kommande nya nationella avfallsplanen bör också
användas som underlag i arbetet
• Vid revidering bör det tas fram fler mål och aktiviteter
som är inriktade på verksamhetsavfall då avfallsplanen
ska omfatta allt avfall i kommunen.
• Avfallsplanen ska revideras minst vart fjärde år.
• Redaktionellt: ”Miljönämnden” bör bytas ut mot
”Miljö- och konsumentnämnden”
• I numreringen av kapitlen saknas kapitel 6.
Kommentar
Synpunkter kopplat till revideringen av avfallsplanen noteras i ärendet och tas med i det fortsatta arbetet med Borås
Stads Avfallsplan. Redaktionella ändringar har gjorts.

Synpunkter på enskilda mål och aktiviteter:
Synpunkt på Detaljerat mål 2:3 Näringsämnen i slam och
gödsel tillvaratas år 2015. Detta sker redan idag och målet
bör därför omformuleras.

Kommentar
Detaljerat mål 2:3 skrivs om. Tydliggörande av att det är
näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och
i rötrest från Sobackens biogasanläggning som åsyftas.
Uppföljning lämnas årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten. Ett förtydligande har gjorts, slammet
från avloppsreningsverken är certifierade enligt REVAQ
(Svenskt Vatten)
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Synpunkt på Detaljerat mål 2:4 Nedskräpning utomhus har
minskat med 50 procent till år 2020 jämfört med år 2011.
Dumpning av avfall på naturmark ska följas upp genom
nedskräpningsärenden som Miljö- och konsumentnämnden sänder till Borås Energi och Miljö AB på grund av att
ingen ansvarig har kunnat konstateras. Detta innebär en
viss osäkerhet i uppföljningen genom att den blir beroende
av allmänhetens benägenhet att anmäla nedskräpning
samt av hur Miljö- och konsumentnämnden prioriterar
denna typ av ärenden. De nedskräpningsärenden där en
ansvarig har konstaterats kommer inte heller med.

Kommentar
Frågan har diskuterats och i dagsläget finns inget svar
på hur detta ska förbättras. Det detaljerade målet har
kompletterats med en skrivning om att det är svårt med
uppföljning i denna typ av ärenden.
Synpunkt på Aktivitet: Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna påverka uppkomst av avfall i entreprenader,
tjänster eller produkter. Det framgår inte vilka upphandlingar som avses, dvs om det gäller Borås Stad, Borås Energi och Miljö AB eller om det är metoderna som används
generellt av olika aktörer.

Kommentar
Till aktiviteten läggs en skrivning om att slutsatserna som
framkommer i utredningar kring metoder för upphandling lämnas till Tekniska nämnden
att beakta i riktlinjerna för upphandling.
Synpunkt på Aktivitet: beakta avfallshanteringen i ett tidigt
skede i samhällsplaneringen. Det bör framgå tydligare hur
avfallshanteringen ska beaktas i samhällsplaneringen och
olika aktörers roll.

Kommentar
Till aktiviteten läggs en skrivning som förtydligar att en
tidig dialog mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Borås Energi och Miljö är viktig.

Synpunkter på förslag till föreskrifter – allmänt
Det framgår inte tydligt vilka undantag m m från föreskrifterna som verksamhetsutövaren (Borås Energi och
Miljö AB) respektive tillsynsmyndigheten (Miljö- och
konsumentnämnden) ska besluta om. Utgångspunkten bör
rimligtvis vara att undantag som beror på tekniska eller
logistiska faktorer prövas av verksamhetsutövaren, medan
tillsynsmyndigheten prövar undantag som kan medföra
risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Kommentar
Genomgång har gjorts för att förtydliga

Synpunkter på förslag till föreskrifter
– enskilda paragrafer
2 kap. 1 §
Synpunkt: En kommun är ansvarig för att åtgärda
nedskräpning på kommunal och privat naturmark där allmänheten får färdas fritt om den som skräpat ner inte kan
ställast till svars. Ansvaret omfattar inte bara skrotbildar
och skrot utan all nedskräpning. Miljö- och konsumentnämnden ställer i egenskap av tillsynsmyndighet krav på
Borås Stad vid behov av åtgärder och Kommunfullmäktige har gett Borås Energi och Miljö AB i uppdrag att utföra
de åtgärder som tillsynsmyndigheten kräver.

Kommentar
Förtydligande har gjorts genom att skriva om sista stycket
i 2 kap. § 1. Ny skrivning: ”Borås Energi och Miljö sköter
på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i
nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden eller Tekniska
nämnden.”

2 kap. 3 §
Synpunkt: Det bör inte stå att de uppgifter som behövs
som underlag för kommunens avfallsplan och föreskrifter
ska lämnas på begäran av Borås Energi och Miljö AB.
Det är inte säkert att bolaget får i uppdrag att revidera
avfallsplanen nästa gång. Vad gäller uppgifter som krävs
för kommunens tillsyn av föreskrifterna bör det stå att
uppgifter ska lämnas på begäran av tillsynsmyndigheten,
dvs Miljö- och konsumentnämnden.

Kommentar
Ny skrivning där Borås Energi- och Miljö AB byts ut mot
Borås Stad. Uppgifter ska lämnas på begäran av Borås
Stad.

4 kap. 2 §
Synpunkt: Tekniska nämnden ansvarar för kommunens
egna snötippar eftersom man ansvarar för snöröjningen på
kommunal mark. Miljö- och konsumentnämnden kan i
egenskap av tillsynsmyndighet göra en bedömning av de
platser som fastighetsägare eller entreprenörer vill använda
och vid behov ställa krav på åtgärder.
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Kommentar

Tekniska nämnden

Skrivningen står kvar. Svårt att hitta en lösning som gäller
”alla” snöröjare.

Allmänna synpunkter:

Kommentar kapitel 7

Vid översynen som erfordras för de lokala återvinningsstationerna är det viktigt att höja nivån på utformningen
på och omkring insamlingsplatserna samt att välja platser
som fungerar med hänsyn till trafiksäkerhet och angörningsmöjligheter.

Kapitel 7 byter namn till kapitel 6 § 1 stryks.

7 kap. 6 § (6 kap 5 §)
Synpunkt: Formuleringen ”anläggningen är försedd med
markbädd eller markinfiltrationsanläggning” är olämplig
eftersom den inte tar hänsyn till framtida teknikutveckling. Kravet bör istället vara en godtagbar behandling av
avloppsvattnet.

Kommentar
Ny skrivning: anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av avloppsvattnet

7 kap. 8 § (6 kap 7 §)
Synpunkt: För kompostering av lättnedbrytbart matavfall
och latrin från bostad bedöms en anmälan till Miljö- och
konsumentnämnden inte vara nödvändig, utan det räcker
med en anmälan till Borås Energi och Miljö AB, jämför
kompostering av trädgårdsavfall enligt 11 §.
Undantaget för kompostering av avloppsslam bör även
kunna gälla urin. Formuleringen ”avfallet hanteras med
lämplig utrustning som normalt används i jordbruket
på fastigheten” bör ändras till ”avfallet hanteras med för
ändamålet lämplig utrustning” Det är också inkonsekvent
att det för jordbruksfastighet räcker med att ha lämnat in
en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden medan
det för övriga fastigheter krävs att anmälan ska vara besvarad.

Kommentar
Allmänna synpunkter noteras i ärendet och tas med i det
fortsatta arbetet med Borås Stads Avfallsplan.

Synpunkter på ”Förslag till föreskrifter för avfallshanteringen i Borås”:
Tekniska nämnden noterar att återvändsgator ska ha en
vändplats med diameter av 18 meter och en hinderfri
remsa på ytterligare 1,5 meter. Detta utrymme finns allt
som oftast inte då bostadsgator ofta gränsar mot fastigheter med murar och häckar. Det typfordon som innefattar
normal sopbil och som gatunätet har dimensionerats för
kräver inte angivet utrymme. Det vore därför lämpligt
att hämtningsfordon anpassades efter den standard som
gatunätet är uppbyggt med.

Kommentar
Det utrymme som angetts i avfallsplanen är i enlighet
med föreskrifter från Avfall Sverige.

Lokalförsörjningsnämnden

Tillstyrker den föreslagna planen.

Stadsdelsnämnden Norr

Tillstyrker förslag till Borås Stads Avfallsplan.
Kommentar
Ny skrivning: skriftlig anmälan är besvarad av Borås
Energi och Miljö AB
Genomgående: ”inlämnad” ändras till ”besvarad”.
Genomgående: Undantaget för kompostering av avloppsslam gäller även urin.
Ny skrivning: avfallet hanteras med för ändamålet lämplig
utrustning.
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Stadsdelsnämnden Väster

Tillstyrker förslaget till ny avfallsplan för Borås Stad.

Stadsdelsnämnden Öster

Avstår från att yttra sig över rubricerad remiss.
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Nr 66
Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny
plan för extraordinära händelser
2012-05-21

2012/KS0371 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ny plan för extraordinära händelser
Enligt 2 kap 1 § lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska Borås Stad, med beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys, fastställa en plan för
hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
En sådan risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram för
Borås Stad mot bakgrund av lagen om extraordinära händelser samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Med beaktande av analysen har ett förslag till ny plan
för extraordinära händelser för Borås Stad tagits fram av
Kommunstyrelsen.
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I
vissa avseenden måste dock ordinarie organisation anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid
en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt
funktioner som ledning, samordning, information och
rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver
finnas vid krishanteringen.
En förutsättning för effektiv krishantering är en i förväg
utsedd, utbildad, övad och flexibel organisation som kan
hantera olika typer av händelser som spänner över flera
verksamheter.
Planen är tänkt att utgöra ett stöd för den centrala krisledningen från mindre händelser till extraordinära händelser,
som en handbok. Beredskapsnivåer bedöms kunna vara
effektivt för att anpassa kommunens krisledningsorganisation samt för att kommunicera var i krishanteringen
kommunen befinner sig.
Kommunen är ålagd att redovisa en ny plan till Länsstyrelsen senast den 30 juni 2012.

Reviderat reglemente för Borås Stads
Krisledningsnämnd
Enligt 2 kap 2 § lag om extraordinära händelser skall det
finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämndens verksamhet regleras i lag samt i av Kommunfullmäktige fastställt reglemente.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela
eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder
i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Med extraordinär händelse menar lagstiftaren en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Sedan 2003 finns ett interimistiskt reglemente. Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till reviderat reglemente för
Borås Stads Krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa reviderat reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnd.
Fastställa ny plan för extraordinära händelser: Borås
Stads plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Innan utgången av 2012 ska den nya krisledningsorganisationen (Krisledningsnämnden, krisledningsstaben,
informationsorganisationen, lägesuppföljning och service)
utbildas i den nya planen. Kommunens bolag och nämnder ska informeras om dess innehåll.
Varje nämnd och bolag ska ha en egen, väl genomarbetad
och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära
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ändelser. Planen ska antas för varje ny mandatperiod och
beakta respektive nämnd och bolags risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Separat bilaga:
Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser

Övertagande av andra nämnders
verksamhetsområden

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen
för lagen om extraordinära händelser i fredstid, besluta att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen, och fatta
de beslut som en krissituation kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över
beslutanderätt från andra nämnder gäller samma regler
om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd.

Brådskande beslut

Reglemente för Borås Stads
krisledningsnämnd

Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd av 4 §
lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till
nämnden.

Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-20
Gäller fr o m 2012-06-20

Krisledningsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, enligt för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt detta reglemente, och på
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det lagrum som ligger
till grund för krisledningsnämndens verksamhet är främst
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt kommunallagen.
För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. Planen är framför
allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även
Krisledningsnämndens arbete.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Ikraftträdande

Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför
att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både
ordföranden och vice ordföranden övergår denna rätt att
sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden.
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Redovisning

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast
följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt
omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som
inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden ska utveckla verksamheten inom ansvarsområdet att bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna kan
avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

§ 4 Organisation
Krisledningsnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och
2 ersättare.

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda
ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock
alltid företräde, oberoende av turordningen. En ersättare
som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får
därefter inte tjänstgöra under samma dag.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i
överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande).

manträdet. Kallelse med åtföljande föredragningslista ska
sändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden
bestämmer.

Närvarorätt

Vid Krisledningsnämndens sammanträde får, i den mån
inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens
chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess
får dock endast stabschefen eller ställföreträdande stabschef och föredragande tjänstemannen närvara.

Diarium

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde
tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra
ordförandens uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

När allmän handling har kommit in till eller upprättats
hos nämnden ska handlingen registreras utan dröjsmål,
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för
nämndens verksamhet.
Om sekretess inte gäller för handlingen får dock nämnden
underlåta registrering, om handlingarna hålls så ordnade
att det utan svårighet kan fastställas om handling har
inkommit eller upprättats.

Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Krisledningsnämnden bestämmer.

§ 7 Upphörande av verksamhet
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta
att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra
nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av Kommunfullmäktige.

§ 8 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Krisledningsnämnden
utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Kallelsen
är i första hand skriftlig, men kan också vara muntlig.
Den ska innehålla uppgifter om tid och plats för sam-

Värdehandlingar

Krisledningsnämndens värdehandlingar ska förvaras på
betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och
Kommunstyrelsens anvisningar.

Samråd, upplysningar

Krisledningsnämnden bör samråda med övriga nämnder
och andra myndigheter, samt med enskilda organisationer
i frågor där nämnden bedömer lämpligt.
Nämnden ska verka för samråd med dem som utnyttjar
dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och
anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter, och har skyldighet att till andra nämnder
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och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.

Utbildning och övning

Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång
per år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning eller
övning.

§ 9 Överklagande
Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt
bestämmelser i kommunallagen (1991:900) eller enligt
specialförfattningar.
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Nr 67
Återuppbyggnad av Lundbyhallen
2012-05-07

2012/KS0318 292

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på
11 825 tkr för återuppbyggnad av Lundbyhallen. I investeringsbudget 2012 finns det upptaget 9 000 tkr.
Projektet avser återuppbyggnad av Lundbyhallen efter det
att byggnaden rasat in den 20 februari 2010 på grund av
för stora snömängder på idrottshallens tak. Nyuppförandet
kommer att ske enligt nu gällande byggnormer och handlingarna kommer att granskas av SP som varit delaktig i
utredningen kring orsakerna till takraset. Anläggningen
kommer att få samma funktion som tidigare med en
nytillkommen vägg mellan de två spelplanerna i syfte att
förbättra ljudkvaliteten.
Den beräknade investeringsutgiften efter inhämtande
av anbud ligger på 11 825 tkr vilket är 2 825 tkr över
tillgängligt belopp. Ärendet behöver därför gå till Kommunfullmäktige för beslut. Anledningen till ”fördyringen”
får anses bero på viss underskattning i budgeteringsskedet.
Projektet följer de givna riktlinjerna med en återuppbyggnad utan några egentliga ambitionsökningar. Det
som tillkommit är mellanväggen som beräknas till ca 0,5
mnkr. Investeringsutgiften innebär ett byggpris på 5 950
kr per m2 vilket är en klart rimlig nivå jämfört med andra
projekt. Att priset blir så pass lågt beror bl a på att det inte
är ett rent nybygge per varje kvadratmeter, den befintliga
bottenplattan kommer ex att användas.
Den beräknade tillkommande årshyran 2013 för Fritidsoch folkhälsonämnden som är beställare av projektet är
615 tkr vilket nämnden begär kompensation för. Kommunstyrelsen tar inte någon ställning i dagläget utan
detta görs i samband med behandlingen av 2013 års
budget. Kommunstyrelsen föreslår dock i bokslut 2011
att 8,2 mnkr av den ”gamla” hallens återstående bokförda
avskrivs. Kvarstår gör då 4,8 mnkr motsvarande de delar
som är användbara i den nya byggnaden. Detta innebär
att Fritids- och folkhälsonämnden får sina kapitalkostnader sänkta vilket får tas i beaktande när ev kompensation
diskuteras.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 11 825 000 kr för återuppbyggnad av Lundbyhallen.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

2012-03-09
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Lundbyhallen — återuppbyggnad,
anslagsframställan
Projektets handläggning
Fritids- och folkhälsonämndens presidium begär i skrivelse
2010-04-19 att Lokalförsörjningsnämnden åtar sig att
återuppföra Lundbyhallen som rasade den 20 februari
2010 efter att snömängden på taket blivit alltför tung och
att en kostnadskalkyl framtas av Lokalförsörjningsförvaltningen.
Fritids- och folkhälsokontoret har av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut beställt och genomfört en utredning
om vad som orsakade raset av byggnaden.
Därefter har Lokalförsörjningsnämnden åtagit sig uppdraget att projektera, upphandla och återuppbyggnad av
Lundbyhallen.
Borås Stad har i sin budget för 2012 avsatt 9,0 mnkr.
Lokal försörjningsförvaltningen har nu projekterat anläggningen och tagit in anbud på entreprenadarbeten.
Byggstart beräknas till juni månad 2012 med färdigställande till årsskiftet 2012/2013.
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Projektbeskrivning och mål
Att återuppbygga Lundbyhallen med samma lokalprogram
som tidigare samt efter SP:s utredning om orsaken till
takraset. Uppförandet genomförs i enligt med gällande
byggregler. Konstruktionshandlingar kommer att granskas
av SP. Ersättningslokaler ingår ej i projektet.
En fast mellanvägg mellan dc två spelplanerna byggs för
att hantera akustik.

Ekonomi
Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer kostnaden för
projektet enligt nedan: Byggnation kommer att ske under
år 2012 varför ingen byggränta belastar investeringen.
kr
SE 1: Stombyggnadsarbeten

4 950 000

SE 2: Stomkomplettering

2 526 000

SE 3: Elinstallationer

445 000

SE 4: Luftbehandlingsanläggning

363 000

SE 5: Röranläggning

280 000

Sportgolv och utrustning

1 500 000

Larminstallationer

100 000

Bygglov och anslutningsavgifter

100 000

Konsultkostnader

303 000

Kontroll och besiktning

430 000

Byggherrekostnad

178 000

Oförutsett

650 000

Ränta under byggtid

0

Totalkostnad för projektet

1 1 825 000

Area för ombyggnad är ca 1 986 m2 BTA.
Följande avskrivningstider för investeringen föreslås;
installationer 20 år, samt resterande del 33 år.
Hyresförändringen för objektet år 1 är 615 500 kronor.

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Fritids- och
folkhälsonämnden accepterar förslaget,
att	godkänna Lokalförsörjningsnämndens ansökan om
investeringsmedel för att återuppbygga Lundbyhallen
med 11 825 000 kr, exkl mervärdeskatt.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Paul Andre Safko		
Andre vice ordförande
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Lars Nordin
Förvaltningschef
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Nr 68
Kommunalt anläggningslån 2012
2012-05-07

2012/KS0279 805

få arrangera större tävlingar i Borås. Föreningen har gjort
det mesta av grundarbetet själva. Kommunens 40% bidrag
ger möjlighet att slutföra iordningställandet.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s k anläggningslån som är ränte- och
amorteringsfria och som avskrives efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra
egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av
godkänd totalsumma.
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar som Fritidsoch folkhälsonämnden föreslår skall erhålla lån. Normalt
skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen
redan vara gjord och därmed inte överprövas av Kommun
styrelsen. Riktmärket för Kommunstyrelsen är att det
finns ett utrymme på ca 2,0 mnkr årligen att ge i anläggningslån. Det genomsnittliga årsbeloppet har uppgått till
ca 4 mnkr de senaste tre åren vilket är klart högre än tänkt
utrymme.
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2012 fått in 4 st
ansökningar om kommunalt anläggningslån. Nämnden
föreslår att 2 st föreningar skall få sina ansökningar beviljade.

Sjömarkens missionsförsamling ansöker om kommunalt
anläggningslån för ombyggnad av taket och omdränering
av sin församlingsfastighet. Föreningen skriver att takets
befintliga konstruktion skapar återkommande problem
med vattensamlingar som blir stående på taket samt att
den invändiga vattenavrinningen inte fungerar tillfredsställande. Projektet avser att förändra takkonstruktionen
så att problemen med taket åtgärdas. Sjömarkens missionsförsamling har ca 30 bidragsberättigade medlemmar och
redovisade 117 st aktiviteter under 2010. Förslaget från
Fritids- och folkhälsonämnden är att ge ett anläggningslån
på 424 tkr för ombyggnad av taket.
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2012 uppgår till ca 0,5 mnkr. De närmast föregående
åren var motsvarande siffra 1,5 respektive 10,5 mnkr.
Under ett antal år låg den beviljade bidragsnivån långt
över den långsiktiga nivån på 2,0 mkr årligen. Fritids- och
folkhälsonämnden gavs 2010 därför i uppdrag att ta ett
större prioriteringsansvar bland de inkomna förslagen.
Inriktningen var att under de kommande 3-4 åren bör
anläggningslånen i genomsnitt inte överstiga 2,0 mnkr per
år. Denna inriktning verkar hittills följas.

kronor

Borås Brukshundsklubb

Projektkostnad

Föreslaget an
läggningslån av
Fritids- och
folkhälsonämnden

Föreslaget an
läggningslån av
Kommunstyrelsen
(max)

350 000

140 000

140 000

Sjömarkens Missionsförsamling

1 060 000

314 000

314 000

Summa

1 410 000

454 000

454 000

Borås Brukshundsklubb föreslås att få ett anläggningslån
på 140 000 kr för att iordningställa en appellplan för sin
hundverksamhet. I dagsläget har föreningen endast tillgång till en användbar plan. Ett ökat behov från en växande skara hundägare har gjort att behovet av ytterligare
en plan är stort. En ny plan ökar också möjligheterna att
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Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar kommunen till ökad sysselsättning och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket
verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger
heller normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den
kommunala budgeten eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för
2012 med följande högsta belopp:
Borås Brukshundsklubb
140 000 kr
Sjömarkens Missionsförsamling
314 000 kr
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll

2011-12-15

§ 216
Ansökan om anläggningslån 2012
Fyra föreningar har ansökt om anläggningslån. Totalsumman för åtgärderna är 5 410 000 kr. FOK Borås har inte
kommit in med någon kostnadsberäkning.
Bidraget är till för att stödja föreningar som äger och
driver egna anlägganingar, så att de ska ha möjlighet att
bygga nya eller reparera befintliga anläggningar. Fritidsoch folkhälsonämnden föreslår vilka som ska beviljas
bidrag, därefter är det Kommunfullmäktige som beslutar
om vilka som ska få bidrag.

Borås Brukshundklubb

Föreningen ansöker om anläggningslån för att iordningställa en appellplan för sin verksamhet. I dag har de endast
en användbar plan, där de kan hålla kurser och andra
hundevenemang.
För att kunna tillmötesgå det ökande behovet från det
växande antalet hundägare behöver föreningen iordningställa ytterligare en plan. De har i stort sett gjort allt
grundarbete men behöver hjälp med pengar till att få
planen iordningställd.
På grund av att de endast har en appelplan kan de inte arrangera större tävlingar i Borås.

Föreningen har många ungdomar som tränar hundar i
agillity, rallylydnad och Free style, skriver föreningen.
Många av dessa ungdomar ser hunden som sin bäste vän
och sällskap, på det viset fyller verksamheten en stor social
funktion.
Föreningen har valt att inte registrera sin ungdomsverksamhet hos Fritids- och folkhälsonämnden.
Kostnad
350 000 kr
Bidrag		
140 000 kr

Sjömarkens Missionsförsamling

Föreningen ansöker om bidrag för ombyggnad av befintligt tak samt dränera om runt huset.
Befintlig konstruktion har återkommande problem genom
att vattensamlingar kan bli stående på taket samt att den
har invändig takavvattning, skriver föreningen. De tänker
åtgärda problemet genom att förändra konstruktionen
med takutsprång och utvändig takavvattning vilket ger
möjlighet för en bättre funktion och inomhusmiljö.
Föreningen har under årets lopp haft upprepade läckage
i den invändiga takavvattningen samt att de fått problem
med lukt i källarvåningen som en konsekvens av detta.
I lokalerna som är på 1 100 kvm bedrivs gudstjänster,
begravningar, pensionärs- och ungdomsverksamhet, festlokalsuthyrning, squash etc. Lokalerna används även av
skolan vid till exempel skolavslutningar, samt vid föreläsningar och större möten.
Ungdomsverksamhet i lokalerna bedrivs i SMU Sjömarkens regi.
De redovisade 30 bidragsberättigade medlemmar och 117
aktiviteter under 2010. Föreningen har även öppen ungdomsverksamhet för framförallt ungdomar i åldern 10-15
år på fredagar
Förslaget är att ge föreningen anläggningslån för ombyggnad av taket.
Kostnad;
Ombyggnad av taket
785 000 kr
Dränera om runt huset
275 000 kr
Totalt		
1 060 000 kr
Bidrag		
424 000 kr

Greens GK

Föreningen ansöker om bidrag för att kunna bygga fyra
golfhål, driving range samt parkering/förråd. De kommer
att erbjuda kommunens invånare möjlighet att prova på
golf via Pay & Play spel. De har även tänkt att ha ett nära
samarbete med skolorna i kommunen för att låta eleverna
prova på golf.
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Föreningen kommer att anlägga konstgräs på greener och
utslagsplatser. ”Att anlägga konstgräs på en golfbana är
lite unikt vilket kommer att locka spelare från hela västra
Sverige som får möjlighet att träna och spela hos oss under
den snöfria delen av vintern då de flesta banor är stängda”,
skriver föreningen.
De poängterar också att deras anläggning är en viktig del
av Gässlösaområdet.

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar

Föreningen har idag cirka 70 medlemmar och medlemskapet i Svenska Golfförbundet ger klubbens medlemmar
möjlighet att mot greenfee spela på andra golfbanor. Föreningen är inte registrerad som bidragsberättigad förening
hos Fritids- och folkhälsonämnden.

att	avslå ansökningarna från Greens GK och FOK Borås.

att	föreslå Kommunfullmäktige bevilja Borås Brukshundsklubb samt att Sjömarkens Missionsförsamling
får anläggningslån för renovering av taket.
att	anläggningslånet utgår med max 40 % av redovisade
kostnader, dock högst den summa som Kommunfullmäktige beslutar samt

Vid protokollet
Tommy Jingfors		
Förvaltningschef		

Bedömningen är att det inte finns någon större efterfrågan
för ytterligare en golfbana i Borås, samt att vi behöver en
redovisning på hur föreningen ska finansiera sina kostnader utöver ett eventuellt lån från kommunen.
Kostnad
4 000 000 kr
Bidrag		
1 600 000 kr

FOK Borås

Ansöker om bidrag för att bygga ett skyttecenter. I dagsläget finns ingen redovisning var anläggningen ska vara
samt hur stor investeringen blir.
Kostnad
? kr
Bidrag		
? kr

Sammanställning
kr
Förening

Kostnad

Anläggningslån

Borås Brukshundsklubb

350 000

140 000

140 000

Sjömarkens Missionsförsamling

1 060 000

424 000

314 000

Greens GK

4 000 000 1 600 000

FOK Borås
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Förslag

Ingvor Krantz
Nämndsekreterare
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Nr 69
Ändring av reglemente för Borås Stads servicenämnd
2012-05-07

2012/KS0346 003

2012-03-20

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från Servicenämnden
Till Kommunstyrelsen

Servicenämnden har i en skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige följande text tas bort ur nämndens reglemente
§ 1:

Förslag till ändring av reglemente
för Borås Stads servicenämnd

”Servicenämnden kan, utan hörande av Kommunstyrelsen, genom avtal etablera samarbete med andra närlig
gande kommuner beträffande VA (jourverksamhet) och
vissa tekniska specialisttjänster.”
Kommunstyrelsen tillstyrker Servicenämndens förslag till
ändring av reglementet.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Huvudarbetsuppgifter § 1 Huvudarbetsuppgifter

------Servicenämnden
kan, utan hörande av
Kommunstyrelsen, genom
avtal etablera samarbete
med andra närliggande
kommuner beträffande VA
(jourverksamhet) och vissa
tekniska specialisttjänster.
---

Servicenämnden har, efter det att reglementet ändrades
2009, konstaterat att en politisk överbyggnad är nödvändig för att kunna genomföra leveranser av tjänster till
närliggande kommuner.
Denna fråga har tidigare kommenterats i Servicekontorets
årsredovisning 2010, sid. 6.
Arbetet med att få till stånd nämnda politiska överbyggnad hat påbörjats, och intill dess detta är klart kommer
försäljning till närliggande kommuner i princip inte att
ske.
Servicenämnden begär att Kommunfullmäktige förändrar
Servicenämndens Reglemente enligt beslut i Servicenämnden 2012-03-15 § 25.
Beslut;
Servicenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att ändra reglementet med att ta bort texten;

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till ändring av reglemente för Servicenämnden
godkänns.

”Servicenämnden kan, utan hörande av Kommunstyrelsen, genom avtal etablera samarbete med andra närliggande kommuner beträffande VA (jourverksamhet) och
vissa tekniska specialtjänster.”
SERVICENÄMNDEN
Kent Hedberg
Ingemar Persson
Ordförande
Förvaltningschef

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef
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