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Nr 50
Personalekonomisk redovisning för 2011

2011-04-11

2012/KS0301 020

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och
uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalpolitiska området.

Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den trettonde i ordningen.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som döljer sig bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen
benämns personalkostnader. Föregående års redovisning
låg till grund för de verksamhetsmål inom personalområdet som uppsatts för 2011 och som nu följs upp i årets
redovisning.
Den personalekonomiska redovisningen skall också vara
till hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet
exempelvis gällande frågor som rör personalförsörjning,
hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet,
mångfald m m. Kommunstyrelsen anser att personalre
dovisningen skall utgöra en god grund för analys och
uppföljning och därmed ligga till grund för framtida
strategiska bedömningar inom personalområdet.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef

Separat bilaga:
Personalekonomisk redovisning 2011
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Nr 51
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna
i Västra Götaland
2012-04-10

2012/KS0233 106

Från VästKom och Västra Götalandsregionen

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2011-11-03

Nuvarande avtal om ansvarsfördelningen mellan kommun och region avseende hälso- och sjukvård till länets
invånare är uppsagt. Förslag till nytt avtal har utarbetats
att gälla från 1 april, 2012.

Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Företrädare för huvudmännen har ingått i partssammansatta grupper där överläggningar skett för att försöka
nå en samsyn i uppdraget. Till många delar har samsyn
kunnat uppnås, men några kvarvarande frågor har lösts
i överläggningar i Samrådsorganet mellan VästKom och
regionstyrelsen.
Parterna kom då överens om att skrivningarna från nuvarande avtal kvarstår i dessa fall. Det innebär att för kommunernas del specificeras vilken legitimerad sjukvårdspersonal som ingår i kommunernas ansvar. För regionens
del anges ansvaret för specialistkompetens utan närmare
precisering av vilka yrkesgrupper som avses. Vidare ska
avstämning göras efter 18 månader avseende kostnader för
transport av avlidna samt för kompressionsförband.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, att
gälla från 2012-04-01.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef

Inledning
§ 1 Avtalets omfattning och utgångspunkter

Detta avtal reglerar ansvar och samverkan avseende hälsooch sjukvård mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter som berörs av
detta avtal erhåller hälso- och sjukvårdsinsatser från båda
huvudmännen. Parterna åtar sig att se till att innehållet i
detta avtal ingår i avtal som träffas med annan utförare,
när uppgifter enligt detta avtal fullgörs av någon annan.
Parterna ska aktivt medverka när nationella riktlinjer ska
implementeras.
De patientgrupper avtalet omfattar är de som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § hälsooch sjukvårdslagen (HSL)
• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med
särskild service (5 kap 5 §, andra stycket, 7 §, tredje
stycket samt 7 kap 1 §, första stycket, socialtjänstlagen
(SoL).
• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap 6 §, socialtjänstlagen) samt daglig
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
• Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende.
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig förtroendefull samverkan inom
hälso- och sjukvården. Samverkan ska ske i en anda av
öppenhet och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att
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bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och
sjukvårdsverksamhet till nytta för invånarna. Den enskilde
patienten ska ges kontinuitet i vård och behandling även
om huvudmannen som svarar för insatserna skiftar under
vårdperioden.
När kommun och regionen samverkar inom vården ska
patienten alltid vara i centrum. Utgångspunkten är att den
enskilde ska garanteras trygghet och kontinuitet i vårdinsatserna. Respekt för varandras uppdrag i vården ska vara
en självklarhet. Detta kräver goda kommunikationskanaler, helhetssyn och att parterna har fungerande rutiner internt i den egna organisationen och mellan huvudmännen.
Syftet med avtalet är att reglera ansvaret och att på det
lokala planet underlätta ett väl fungerande samarbete genom en tydlig ansvarsfördelning avseende de lagreglerade
hälso- och sjukvårdsinsatserna. Den vårdsamverkan som
finns mellan huvudmännen delregionalt har som uppgift
att förankra och tillse att parterna arbetar i enlighet med
detta avtal.

Parternas ansvar
§ 2 Allmänt

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår Västra Götalandsregionens och kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar.
Vardera part har sitt ansvar gentemot de patientgrupper
som avtalet avser. Ingen part har ett övergripande ansvar
som innebär ett ökat åtagande om en part inte uppfyller sitt ansvar enligt detta avtal. En patient får aldrig bli
lidande av oenighet mellan huvudmännen, utan den
enskilde ska erhålla en vårdinsats som bedöms vara nödvändig. Ansvarig för att så sker är den huvudman som har
patienten i sin vård.
Kontinuitet för patienten är ett ledord. Det betyder att
patienten inte ska behöva byta huvudman för vården vid
tillfälliga förändringar i hälsotillståndet. Båda parter har
ansvar för att patientnyttan alltid ska vara vägledande när
det gäller vården av den enskilde.
Insatser för patientens vård och behandling sker efter
beslut eller ordination. Parterna har var för sig ett ekonomiskt ansvar för de beslut och ordinationer som görs av
respektive huvudman.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, ”bedömning av om en
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård”, har
gemensamma rutiner för tillämpning i Västra Götaland
färdigställts och antagits av Västra Götalandsregionen och
kommunerna.
(http://www.vastkom.se/download/18.5315093d12da7c7
ef17800056292/Samverkansrutin+eg env%C3%A5rd.pdf)

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, ”samordning av insatser för habilitering och rehabilitering”, har gemensamma
rutiner för tillämpning i Västra Götaland färdigställts och
antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna.
(http://www.vgregion.se/sv/VastraGotalandsregionen/
startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/
Forvardgivare1/Samordnad-vardplanering/)
För personer med psykisk funktionsnedsättning och som
omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar enligt
§ 3 i detta avtal, ska kommunen ansvara för psykiatriska
omvårdnadsinsatser. Västra Götalandsregionen ska
ansvara för insatser som har en terapeutisk och behandlande karaktär. I Västra Götaland finns överenskommelse
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om
”samarbete och samordning av insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning”.
§ 3 Kommunens ansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i HSL
och bygger till vissa delar på biståndsbeslut enligt SoL
och beviljade insatser enligt LSS. Enligt avtal i samband
med regionbildningen, och därtill kopplad skatteväxling, mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen har kommunerna även ett ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende. Kommunen ska ha den
kompetens som de kommunala hälso- och sjukvårdsuppdragen erfordrar och som utgår från gjorda skatteväxlingar
avseende personalgrupperna sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast.
De patientgrupper avtalet omfattar är de som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt detta avtals
§ 1, andra stycket.
I kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ingår:
• omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetensområde
• rehabilitering/habilitering som utgår från det kompetensområde som finns hos arbetsterapeut och sjukgymnast och avser rehabilitering/habilitering på basnivå.
• personliga hjälpmedel: ansvaret definieras i § 6.
• förbrukningsartiklar enligt 18 c § HSL och övriga
förbrukningsartiklar som följer hälso- och sjukvårdsansvaret.
• att ta hand om avlidna personer som omfattas av det
kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Transport till
och från sjukhus för obduktion och för borttagande av
implantat som kan innebära en risk eller fara, är Västra
Götalandsregionens ansvar.
• att ambulanspersonal får tillräcklig information om
patienten för att kunna ge en god och säker vård vid
hämtning av patient. Det gäller de patienter som finns
inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
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§ 4 Västra Götalandsregionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska enligt sitt hälso- och sjukvårdsansvar erbjuda en god hälso- och sjukvård och ha
den kompetens som uppdragen erfordrar, till de patienter
som anges i § 1 i detta avtal.
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar
omfattar:
• läkarmedverkan utifrån det ramavtal som finns mellan
parterna. Avtal som reglerar omfattningen av läkarinsatser ska träffas lokalt mellan kommunen och regionen.
• specialistinsatser utifrån regionens hälso- och sjukvårdsansvar.
• att ge patientanknuten handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal.
• specialiserade rehabiliterings-och habiliteringsinsatser
samt basnivå inom primärvården för dem som inte
omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
För vuxna personer tillhörande LSS personkrets finns
ett särskilt gemensamt upprättat dokument som reglerar
habiliteringsansvaret på bas respektive specialistnivå
mellan Västra Götalandsregionen och kommunen
http://www.vastkom.se/download/18.5315093d12da7c7
ef17800056237/avtal_om_hab-rehabansvaret.pdf
• personliga hjälpmedel, se definition § 6.
• förbrukningsartiklar som följer av hälso- och sjukvårdsansvaret.
• läkemedel, se definition § 8.

Definitioner och preciseringar av ansvar
§ 5 Sjukvård till personer i ordinärt boende

Huvudregeln för sjukvård till personer i ordinärt boende
är att Västra Götalandsregionen ansvarar för personer
som har behov av hälso- och sjukvårdsinsats och som
utan stora svårigheter kan besöka regionens verksamheter. Västra Götalandsregionen ansvarar även för personer
som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där
ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka
regionens verksamhet.
Kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer i
ordinärt boende som har ett varaktigt behov, oavsett ålder,
diagnos/-er och funktionsnedsättning av fysisk och/eller
psykisk karaktär och som motiverar att vården ges i hemmet.
Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i
patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för
de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden
(definition enligt Terminologirådet Socialstyrelsen).
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Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser till
patienter på permission i hemmet från slutenvården och
som inte kan ta sig till mottagning. Förutsättningen är att
en informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.
Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska alltid
föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens
om att patienten ska vårdas av annan huvudman. Initiativ
till vårdplanering kan tas av den enskilde samt, efter samråd med den enskilde, av närstående, sjukhus, vårdcentral,
rehabiliteringsenhet och kommunen.
Under kvälls- och nattetid utför kommunen hälso- och
sjukvårdsinsatser till de patienter som normalt besöker
mottagningen. Det rör sig då om planerade och/eller
förutsägbara insatser som huvudmännen kommit överens
om. Under dagtid lördag, söndag och helger har Västra
Götalandsregionen hälso- och sjukvårdsansvaret för ovanstående grupp. Avtal kan träffas lokalt om parterna finner
det vara lämpligt att kommunen utför insatsen.
§ 6 Personliga hjälpmedel

Hjälpmedel som hälso- och sjukvården tillhandahåller
kallas i Västra Götaland för personliga hjälpmedel. Västra
Götalandsregionen och kommunerna har antagit gemensamma riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning
av personliga hjälpmedel. Se vidare ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” (http://www.vgregion.se/
hjalpmedelshandbok).
Hjälpmedelsansvaret är preciserat i HSL och följer hälsooch sjukvårdsansvaret, oavsett var hjälpmedlet fysiskt provas ut. Förskrivningen av personliga hjälpmedel är en del
i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra
vård- och behandlingsinsatser. Västra Götalandsregionen
ansvarar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar
upp till 18-årsdagen. Det finns även personliga hjälpmedel
för vuxna där regionen alltid har ansvaret.
Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till
vuxna personer enligt sitt hälso- och sjukvårdsansvar.
Vid varje produktanvisning i ”Handbok för förskrivning
av personliga hjälpmedel” framgår om det är kommunen
och/eller regionen som har kostnadsansvaret.
I syfte att underlätta övergången mellan olika vårdgivare
kan så kallad förtroendeförskrivning av personliga hjälpmedel förekomma. Denna lösning förutsätter lokala överenskommelser mellan berörda vårdgivare eller en personlig
kontakt med kostnadsansvarig i enskilt ärende.
Det särskilt inrättade, partssammansatta samarbetsrådet
för hjälpmedel bereder förslag till förändringar i riktlinjer
och produktanvisningar för förskrivning av personliga
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hjälpmedel och utgör forum för principiellt viktiga frågor
avseende hjälpmedelsförskrivning. Samarbetsrådets arbete
ska syfta till en likvärdig grundsyn av hjälpmedelsförskrivningen i Västra Götaland.

Preciseringar av övriga ansvarstaganden
§ 7 Samordnad vårdplanering,
utskrivningsklara patienter

Det finns gemensamma rutiner för in- och utskrivning av
patienter och överföring av information. Rutinerna (http://
www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Samordnad-vardplanering/) ska, enligt föreskrifter, dokumenteras och vara
enhetligt utformade för ett län eller en region. Parterna
har ett ansvar för att utveckla den samordnade vårdplaneringen genom systematisk uppföljning och avvikelserapportering.
Kommunen har betalningsansvar för de personer som av
läkare bedömts utskrivningsklara inom länssjukvården i
enlighet med betalningsansvarslagen (1990:20) förutsatt
att det finns en upprättad och av samtliga berörda parter
justerad vårdplan.
I samband med regionbildningen träffades en överenskommelse om ett lika belopp per dag oavsett om patienten
är utskrivningsklar inom somatisk akutsjukvård, geriatrisk
eller psykiatrisk vård. Beloppet omräknas årligen enligt de
anvisningar som lämnas av regeringen.
§ 8 Läkemedel

Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del av hälso- och
sjukvården och ska således vara en del av dess regelverk
bland annat vad avser samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Det finns en särskild
samverkansgrupp för läkemedelsfrågor mellan kommunerna, regionen och leverantören för dostjänsten. Ytterligare information återfinns på http://www.vgregion.se/
lakemedel.
Läkemedelsavstämning ska utföras enligt Västra Götalandsregionens modell. Kommunen ska medverka vid
avstämningen.
Läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av
läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt lagen
om läkemedelsförmåner m m till enskild patient, ansvarar Västra Götalandsregionen för kostnaderna, exklusive
patientens egenavgift.
Spolvätskor (CE-märkta produkter). Spolvätskor för
katetersättning och kateterspolning samt behandling som
kräver steril produkt och där kranvatten inte bör eller får
användas förskrivs på recept. Västra Götalandsregionen

ansvarar för kostnaderna för de produkter som ingår i
regionens Rutin för förskrivning av CE-märkta produkter.
Akutläkemedelsförråd. Kommunala akutläkemedelsförråd finns efter beslut av Västra Götalandsregionen med ett
av regionen fastställt sortiment (tillgängliga inom Västra
Götalandsregionen). Läkemedlen i förrådet kan användas
för akut ordination eller för att behandla under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). Västra Götalandsregionen ansvarar för läkemedelskostnaderna och kontrollen
av de kommunala akutläkemedelsförråden. Kommunen
har kostnadsansvaret för transporten av läkemedel till
förråden.
Dosexpedition beslutas alltid av behandlande läkare som
tar ställning till om kriterierna är uppfyllda. Kriterierna
framgår av ”Medicinska riktlinjer för dosexpedition”.
§ 9 Övrig förskrivning

Inkontinensartiklar
Staten ersätter landstingen och kommunerna genom statsbidrag för kostnaderna av inkontinensartiklar i enlighet
med centralt reglerat avtal. Principen är en 50/50 fördelning mellan huvudmännen, varvid landstingens ansvar
avser ordinärt boende och kommunerna ansvarar för de
särskilda boendena. I de län där kommunerna ansvarar för
hemsjukvården i ordinärt boende förutsätts att länsvisa
avtal träffas mellan de båda huvudmännen om fördelning
av statsbidraget till regionen och i vilken omfattning kommunen får del av detta.
I Västra Götaland ansvarar kommunerna för hemsjukvård
till personer i ordinärt boende i enlighet med detta avtal.
Med anledning av detta ansvar erhåller kommunerna därför 30 procent av Västra Götalandsregionens statsbidrag
avseende inkontinensartiklar. Sker väsentliga förändringar
av statsbidragskonstruktionen ska nya förhandlingar upptas mellan parterna.
Medicintekniska produkter och sårvårdsprodukter
Medicinsktekniska produkter som ordineras eller förskrivs
av läkare är ett ansvar för Västra Götalandsregionen. På
motsvarande sätt är produkter som ordineras eller förskrivs
av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ett ansvar för kommunen.
En förteckning över rekommenderade sårvårdsprodukter
har upprättats där det framgår vilka produkter regionen
respektive kommunen har ett kostnadsansvar för.
http://www.vastkom.se/download/18.5315093d12da7c7
ef17800056269/F%C3%B6rteckning+ %C3%B6ver+s%C
3%A5rl%C3%A4kningsartiklar+i+V%C3%A4stra+G%C
3%B6taland+2 011+_2011-01-03_slutversion.pdf
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Livsmedel för särskilda näringsändamål
Livsmedel för särskilda näringsändamål, kan erhållas till
barn under 16 år enligt läkemedelsverkets föreskrifter
(1997:13). Västra Götalandsregionen subventionerar även
livsmedel för särskilda näringsändamål till personer över
16 år enligt särskilt regelverk. Det gäller alla personer som
bor i ordinärt boende samt personer i särskilda boenden
där den enskilde själv ombesörjer sin mathållning. Västra
Götalandsregionen ansvarar för kostnaderna förutom patientens egenavgift. Information, regelverk, handbok m m
om livsmedel för särskilda näringsändamål finns på Västra
Götalandsregionens hemsida
http://www.vgregion.se/upload/Hj%c3%a4lpmedels
f%c3%b6rvaltningen/S%c3%a4rn%c3%a4r/Handbok%20f%c3%b6r%20f%c3%b6rskrivning%20
s%c3%a4rn%c3%a4rmaj%202011V3.pdf
§ 10 Uppsökande och nödvändig tandvård

Västra Götalandsregionen har enligt tandvårdslagen ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
för dem som ingår i målgruppen. Enligt tandvårdsförordningen ska regionen och kommunen samverka beträffande
personer berättigade till det särskilda tandvårdsstödet och
det är myndigheternas ansvar att utarbeta en samverkansmodell. Denna beskrivs bl a i Socialstyrelsens meddelandeblad ”Vägledning för landstingets särskilda tandvårdsstöd
enligt tandvårdslag, tandvårdsförordning samt samverkan
mellan kommuner, primärvård och tandvård” (Mars
2004) ”Överenskommelse om samarbete” (nr 1, 2010) och
i Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:209.

• kommunens personal/närstående därefter fortsätter att
ge daglig munvård
• kommunens personal deltar i de utbildningar i allmän
munhälsovård som erbjuds
• intygsutfärdare genomgår regelbunden utbildning och
har aktuell kompetens
• kvalitetssäkra ansvarskedjan för intygsutfärdare enligt
fastställd delegationsordning
• tillsammans med Västra Götalandsregionen medverka i
uppföljning och utvärdering av överenskommelsen

Uppföljning/utvärdering
§ 11 Utvärdering och tolkning

Detta avtal ska utvärderas vart fjärde år. Eventuella frågor
beträffande klargörande av avtalet sker i första hand i den
delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen.
Parterna ska verka för gemensam avvikelsehantering i
lärande syfte, allt för att den enskilde individen ska få god
vård och omsorg.
Kvarstående oklarheter om tolkning lyfts till det politiska
samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen.
§ 12 Informationsskyldighet

Respektive part har ett ansvar att inom sin organisation
informera om avtalet och att berörda har kännedom om
avtalets innehåll och tillämpar detsamma.

Västra Götalandsregionen har ansvar för att:
• administrera och planera det särskilda tandvårdsstödet
• på bästa sätt samverka med kommunerna
• ge information och vägledning till kommunerna om
förändringar i tandvårdsstödet
• utarbeta informationsmaterial om tandvårdsstödet till
regionens invånare
• tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt
informationsmaterial för intygsutfärdare
• bistå kommunernas intygsutfärdare vid bedömning av
underlaget för intyg om nödvändig tandvård
• ansvara för uppföljning, kvalitetssäkring och avvikelsehantering

§ 13 Avtalets giltighetstid

Kommunerna har ansvar för att:
• på bästa sätt samverka med Västra Götalandsregionen
• identifiera berättigade personer
• utfärda intyg om nödvändig tandvård
• erbjuda berättigade personer årlig munhälsobedömning
• kommunens personal/närstående är närvarande vid de
munhälsobedömningar som utförs

§ 14 Giltighet
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Avtalet är fyraårigt och gäller under tiden 2012-04-01-2016-03-31.
Utvärdering av avtalet inleds 18 månader före avtalstidens
utgång. Senast ett år innan att avtalstiden löper ut tar det
politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen ställning till om avtalet ska sägas upp.
Om avtalet inte sägs upp, förlängs det med fyra år.
Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen samordnar frågor rörande avtalet och
kan vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för
avtalet, ta initiativ till en översyn.

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkännes
av Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige i samtliga
kommuner i Västra Götaland genom beslut som vinner
laga kraft.

kommunfullmäktiges handlingar | 10 Maj 2012

Nr 52
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m den 31 december 2011
2012-04-10

2011/KS0400 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporte
ringsskyldighet 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
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
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SoL

LSS

25
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0
2009*
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* årsmedelvärde

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef

B 203

kommunfullmäktiges handlingar | 10 Maj 2012

Bilaga
2012-03-01

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 31 december 2011
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen t o m 31 december 2011

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdel Öster

Typ av bistånd

X

Permanent bostad
(Särskilt boende)

X
X

Stadsdel Väster

X

Arbetslivsnämnden
Social omsorgsnämnd
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Kontaktfamilj
Kontaktperson

31 dec

Män/
kvinnor

113

K

110

K

145

K

115

K

169

K

115

K

101

K

30 sept

54

M

108

K

162

K

235

M

143

242

M

150

320

K

228

184

K

92

194

M

102

198

M

106

207

M

115

260

M

168

131

M

131

K

Permanent bostad
(Särskilt boende)

X
X

Stadsdel Norr

Antal dagar sedan beslut

Ej
verkställda
beslut

Kontaktfamilj

Kontaktperson

X

Behandlingshem

X

Permanent bostad
(Särskilt boende)

X

Kontaktfamilj

X

Kontaktperson

109

K

122

M

134

M

147

K

148

K

124

K

X
X

Kontaktperson
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Analys Stadsdel Öster

Orsaken till samtliga icke verkställda gynnande beslut
inom äldreomsorgen, Stadsdel Öster, är att den enskilde
tackat nej till erbjuden plats. 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 särskilt boende. Kommunens särskilda boenden används i dessa fall som en form
av bostadsförmedling. Den enskilde vill vänta hemma
tills rätt boende och storlek på lägenhet blir ledig. En av
ovanstående personer tackade nej till följd av att hon ville
flytta till en annan kommun, vilket hon kommer att göra
under februari 2012.
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.
Analys Stadsdel Väster

Stadsdel Väster hade den 31 december 2011 13 ej verkställda beslut, därav 8 beslut om kontaktfamilj samt 5
beslut om kontaktperson. Några av dessa insatser är på väg
att startas upp.
Det barnet som väntat längst på en kontaktfamilj (228
dagar) är ett barn med fysisk sjukdom som det är svårt att
hitta kontaktfamilj till.
Fem barn väntar på att få sina beviljade bistånd i form av
kontaktfamilj verkställda. Några av dessa barn är syskon,
och det är extra svårt att rekrytera kontaktfamiljer som
kan ta emot syskon.
Av de ännu ej verkställda besluten finns det för sex av
dessa barn/ungdomar andra pågående insatser från socialtjänsten.
Analys Social Omsorgsnämnd

Brukare har avböjt föreslagen kontaktperson.
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Bilaga
2012-03-01

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS
t o m den 31 december 2011
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade t o m 31 december 2011

Nämnd
Social omsorgsnämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Typ av insats

X

Kontaktperson

X

X
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Antal dagar sedan beslut

Ej
verkställda
beslut

Bostad med
särskild service vuxna

Korttidsvistelse

Män/
kvinnor

30 sept

291

M

199

333

M

241

31 dec

114

M

130

M

122

M

197

M

1 116

M

1 024

1 111

M

1 019

744

K

652

625

M

533

628

K

536

605

M

513

544

M

452

523

M

431

577

K

485

277

M

185

323

K

231

316

M

224

255

M

163

264

M

172

296

K

204

779

K

687

135

K

123

K

129

M

114

M

205

M

438

K

X

Ledsagarservice

202

M

110

X

Daglig verksamhet

248

K

156

247

K

95

M
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Kontaktperson enligt LSS (6) och SoL (1) – Vid december månads utgång fanns sju ej verkställda beslut om
kontaktperson. Två av besluten är vilande då brukarens
företrädare vill avvakta med verkställigheten. Två brukare
har vid flera tillfällen avböjt föreslagen kontaktperson och/
eller inte kommit till inplanerade möten med den tänkta
kontaktpersonen. Tre brukare har önskemål om manlig
kontaktperson vilket är särskilt svårt att rekrytera.
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. Att verkställa beslut om kontaktperson
är tidskrävande då det oftast krävs flera möten mellan
brukaren och olika kontaktpersoner innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som icke
verkställda under detta arbete oavsett hur många försök
till ”matchning” som gjorts.

jen har önskan om specifikt korttidshem där det inte finns
någon ledig plats.
Daglig verksamhet enligt LSS – 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 ickevalsalternativet. En brukare har gjort studiebesök men det
är fortfarande oklart inom vilken del av kommunens dagliga verksamhet denne vill ha sin dagliga verksamhet. Ett
beslut rapporteras som ej verkställt då brukaren själv valt
att avbryta pågående insats. Studiebesök på ny verksamhet
är gjord, men brukaren väljer att avvakta med att påbörja
insatsen igen då det pågår omorganisation inom den dagliga verksamheten. För tredje brukaren har verksamheten
meddelat att det för närvarande inte finns möjlighet att
verkställa beslutet på grund av de stora anpassningar som
planeras i Arbetslivsförvaltningens daglig verksamhet.

Ledsagare enlig LSS – Ett beslut som delvis är verkställt
har rapporterats. Uppdraget har tidigare verkställts genom
två ledsagare varav en har slutat. Det finns krav och
förväntningar på att det ska vara en manlig ledsagare i rätt
ålder och med specialkompetens. Brukaren och hans företrädare har tackat nej till de ledsagare som har erbjudits
och presenterats.
Bostad med särskild service enligt LSS – Vid december
månads utgång fanns femton ej verkställda beslut om
bostad med särskild service. Fyra av dessa brukare har
erbjudits och tackat ja till boende på Lavendelgångens
gruppboende. Inflyttningen är planerad till den 17-21
januari, 2012. Ytterligare en person är erbjuden lägenhet
på denna gruppbostad.
Tre av brukarna har erbjudits och tackat ja till lägenhet på
gruppboendet Dammkullevägen, med planerad byggstart
2013.
För två av brukarna diskuteras med företrädarna om köp
av plats utanför Borås Stad. Carema Care ansöker om
tillstånd från Socialstyrelsen att utöka antal platser på
servicebostaden Lars Kaggsgatan 19.
Två brukare har specifika önskemål och har därför tackat
nej till erbjudande om boende.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då brukarens
funktionsnedsättning och/eller ålder inte har passat in på
lediga lägenheter.
Korttidsvistelse enligt LSS – Totalt sju icke verkställda
beslut. Ett beslut är delvis verkställt. Tre brukare har fått
erbjudande om och väntar på start av lägerverksamhet hos
extern utförare. En brukare har fått flera tider för inskolning men uteblivit. En brukare har avsagt sig pågående
korttidsverksamhet. Ett beslut kvarstår som icke verkställt
sedan mars 2010. Olika lösningar har erbjudits men famil-
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Nr 53
Utbyggnad av Västra Viared, projekteringsuppdrag för
Norra Viared och Nordskogen
2012-04-23

2012/KS0323 251

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
I Borås saknas i stort sett byggklar industrimark. Näringslivsenheten bedömer att det bara finns ett fåtal tomter
kvar på Viared. Ett brett utbud av tomter måste kunna
erbjudas då verksamheter har olika krav på tomtstorlek,
läge, byggnadsutformning o dyl. Under de senaste tiotal
åren har kommunen sålt ca 9 ha industrimark per år.
Ovan beskrivs en situation där det är synnerligen angeläget för kommunen, att med den efterfrågan som råder
på industrimark, så snart som möjligt kunna erbjuda mer
industrimark.
De områden som finns och är aktuella i diskussionen
är Nordskogen, Kyllared, samt Östra, Västra och Norra
Viared. De har var och en sina komplikationer. Det kan
vara läge, detaljplanesituation, markägostruktur, kostnad,
terrängförhållande m m.

Västra Viared
Beträffande Västra Viared antog Kommunfullmäktige en
detaljplan förra året som totalt omfattar ca 90 ha industrimark. Kommunen äger till den största delen marken i de
östra (etapp 1) och västra delarna (etapp 3) av detaljplanen.
Mittenområdet (inom etapp 2) är dock huvudsakligen i
privat ägo. Västra Viared skall tekniskt sett anslutas till
det befintliga Viared avseende ledningar tillfart o dyl. De
kompletterande arbeten som krävs på Segloravägen medför
att vissa tomter görs byggklara även här.

Norra Viared
I slutet av 2011 blev detaljplanen för Norra Viared (ca 12
ha industrimark) klar. Norra Viared bedöms av Näringslivsenheten som ett mycket eftertraktat industriområde,
kanske t o m mer efterfrågat än Västra Viared. Norra
Viared anses vara lättare att exploatera än Västra Viared.
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Då det ur anläggningssynpunkt, och därmed också ur
ekonomisk synpunkt, är en fördel att kunna samordna
anläggningsarbetena på Västra Viared och Norra Viared
föreslås nedan ett uppdrag att samtidigt exploatera Norra
Viared. En utbyggnad av gatan inom Norra Viared är även
en förutsättning för att det privata bostadsområdet Viared
Strand skall kunna bebyggas (planarbete pågår).

Nordskogen
För Nordskogen finns en detaljplan som innehåller industrimark. Genomförandet av detaljplanen är inte påbörjad.
Med den nuvarande utformningen av detaljplanen har
det bedömts omöjlig att genomföra den ekonomiskt sett.
Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan för Nordskogen. De första 14 hektaren avses i så fall vara klara för
försäljning år 2015.

Västra Viared etapp 1 – projekteringsuppdrag och organisation
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2011 att
Kommunstyrelsens markenhet skulle ansvara för exploateringen av Västra Viared etapp 1. En styrgrupp tillsattes för planerings– och projekteringsskedet som bestod
av representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningens
markavdelning, Tekniska förvaltningen, Servicekontoret,
Stadskansliet och IBAB.
Organisationen bygger på att man tar tillvara den kompetens som finns inom förvaltningarna och samverkar
med ett gemensamt ansvar för ett gemensamt mål. Detta
arbetssätt hindrar inte att man inom gruppen har olika
roller och grundansvar. Markavdelningen svarar för
samordningen, Stadskansliet för den ekonomiska hanteringen och Tekniska förvaltningen för projekteringen.
Servicekontoret svarar utifrån projekteringsunderlag och
lämnade kostnadskalkyler för det praktiska genomförande med egna resurser eller upphandlade entreprenader.
I samband med utförandet beräknar Servicekontoret att
i stor utsträckning anlita utomstående entreprenörer.
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Servicekontoret bedömer att ca 80 procent av arbetena
(eller totalt ca 190 mnkr) kommer att utföras av aktörer på
öppna marknaden. Dessa aktörer kommer att upphandlas
på gängse sätt enligt LOU i den mån ramavtal eller dyl
inte redan finns.
Kommunstyrelsen fick 2,0 mnkr till förfogande för inledande projektering. Denna projektering är nu genomförd.
Då det praktiska genomföras nu skall påbörjas kommer
organisationen att förstärkas, se bilaga och nedanstående
avsnitt angående utbyggnadsförslag och organisation.

Sammanställning av totalkostnader (ca)

mnkr

Komplettering av Segloravägen

6,54

Etapp 1

161,78

Etapp 3

68,40

Summa ca

236,7 (236,72)

Projektets huvudsakliga kostnadsposter inkl
Segloravägen fördelas enligt följande:
Gata (inkl belysning, Gcm-banor)
Grovplanering

196,14

Övrigt (El, Bodar, rivning av byggnader m m)
Summa ca

Viared Västra etapp 1 och 3 – utbyggnadsförslag och organisation
Då industrimark skall kunna iordningsställas och försäljas
till ett rimligt pris bör genomförandet inte avse endast
etapp 1 utan även etapp 3 måste införlivas. De massor och
bergskross som finns inom etapp 1 måste av ekonomiska
skäl placeras inom etapp 3 där det finns brist. Den förprojektering som nu är gjord omfattar därför etapp 1 och 3.
En utbyggnad som omfattar etapp 1 och 3 innebär att
tomterna bli klara för byggnation inom 5-7 år. Den östra
delen av etapp 1 (öster om ravin) bör t o m bli byggklar
om knappt ett år. Denna utbyggnad innebär dessutom
att vissa tomter utmed Segloravägen inom det befintliga
Viaredsområdet också görs byggklara. De tomter som kan
erbjudas marknaden vid i början av nästa år bör omfatta
totalt ca 10 ha.
Då utbyggnaden av etapp 1 och 3 genomförs byggs den
södra gatan genom etapp 2. Denna gata behövs för transporter redan under utbyggnadstiden mellan etapp 1 och
3. Huvuddelen av marken inom etapp 2 är idag privatägd.
I den mån gatumarken inte kan förvärvas frivilligt kan
marken lösas in med stöd av detaljplanen vid en lantmäteriförrättning (FBL 5:8a). Ersättning till markägare
beslutas av då lantmätaren. Förtida tillträde kan begäras.
Kommunens kostnad för att bygga ut gatan i området kan
fördelas mellan markägare som har rätt att använda gatan
(gatukostnader).

27,63
12,95
236,7 (236,72)

Bedömt anslagsbehov uppdelat per år

mnkr

2012

Segloravägen

6,54

Etapp 1 o 3

46,0

2013

Etapp 1 o 3

46,0

2014-2018

Etapp 1 o 3

27,64/år

Summa ca

236,7(236,74)

Ovanstående anläggningskostnad motsvarar 425:-/m2.
Kostnad för förvärvad mark, flyttning av kraftledning
o dyl tillkommer.
I ovanstående kostnader ingår inte kostnad för anläggande
av VA-ledningar. Denna kostnad kommer Servicekontoret
att debitera kommunstyrelsen i egenskap av exploatör.
Kommunstyrelsen kommer sedan i sin tur vidarefakturera
Borås Energi och Miljö.

Intäkter markförsäljning

Näringslivsenheten bedömer att ett försäljningspris på
grovplanerad mark på Viared uppgår till ca 475:-/m2 jämte
80:-/m2 för mark med skyltläge. För de ytor som ingår i
etapp 1 och 3 och tillkommande tomter på Segloravägen
blir intäkten i så fall totalt ca 276 mnkr.

Organisation
Kalkyler och kostnader

Inledande projektering av etapp 1 och 3 har utförts av
Tekniska förvaltningen. Denna projektering ligger till
grund för de kalkyler som Servicekontoret gjort. Projektering och kalkyler grundas på tillgängligt material och i
den mån förändringar kommer att ske under arbetets gång
skall kostnaden justeras.

Inför det praktiska genomförandet skall organisation
förändras så att en övergripande ledningsgrupp tillsätts.
Ledningsgruppen skall ha en politisk representation och
deltagande av bl a berörda förvaltningschefer (se bilaga).
Tillskapandet av ledningsgruppen borgar för en övergripande kontroll och stabilitet. Detta projekt kommer att
pågå under längre tid. Redovisade kostnadsbedömningar
o dyl är preliminära och gjorda efter de förutsättningar
och arbetsupplägg som gäller nu. Det är naturligt att dessa
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förutsättningar kommer att förändras över tiden. Det kan
t ex gälla efterfrågan på industrimark i stort eller enskilda
etableringar där arbetsupplägget måste förändras för att
tillgodose önskemål om tomter. Större förändringar och
justeringar skall rapporteras och diskuteras i ledningsgruppen. Ledningsgruppen skall fortlöpande ges ekonomisk
information om hur projektet framskrider.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar

Viared västra etapp 2

Gatukostnader kommer att tas ut inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra
erforderlig gatukostnadsutredning samt att besluta om
fördelningen av kostnaderna.

Om avsikten är att kunna erbjuda industrimark inom
rimlig tid är det inte aktuellt att iordningställa etapp 2 för
byggnation. Den privatägda marken inom etapp 2 vilken
innehåller stora mängder fyll/bergkross blir då tämligen
ointressant för exploatering, i vart fall med kommunen
som exploatör, eftersom kommunens syfte i grunden inte
är att bedriva krossverksamhet utan tillhandahålla industrimark. Att bedriva krossverksamhet i den omfattning
som etapp 2 skulle medföra innebär dessutom mycket
stora ekonomiska risker då ekonomin i ett sådant projekt
blir starkt beroende av hur produkterna kan avsättas på
marknaden. Med etapp 2 skulle färdigställandetiden bli
betydligt längre än 5-7 år, kanske upp till 15-20 år eller
mer.

Norra Viared, projekteringsuppdrag
Inledande projektering och kalkylering påbörjas på Norra
Viared. Avsikten är att Norra Viared skall kunna erbjudas
marknaden t o m innan all mark inom etapp 1 och 3 blir
byggklara. En samordning mellan områdena ger stora synergieffekter. Områdena ligger nära varandra och anläggningsarbetena kan bedrivas rationellt. Samordningen motiveras också ur ekonomisk synpunkt. Medel för inledande
projektering av Norra Viared (3,0 mnkr) bör anslås.

Nordskogen, projekteringsuppdrag

Som framgått ovan pågår en detaljplaneändring för Nordskogen. För att kunna göra den projektering som krävs i
samband med detaljplaneändringen begärs ett anslag om
1,0 mnkr.
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Exploateringsförslaget för Viared Väst etapp 1 och 3
godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på Västra Viared samt för komplettering av Segloravägen anslås
52 540 000 kr för 2012.

Fastighetsreglering enligt FBL 5:8a samt förtida tillträde
begärs.
Ur investeringsprogrammets anslag för exploateringsområden godkänna en utgift på 3 000 000 Kr för inledande
projektering av Norra Viared och 1 000 000 Kr för projektering vid detaljplaneändring av Nordskogen.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras (enligt bilaga) så att bl a en
ledningsgrupp tillskapas.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Britt Andersson
Kommunalråd Markchef

Kontaktenheter
Vid projektering, etc.
Projekteringskonsulter
Gata=Tekn.
förvaltningen
VA=BEMAB
EL=BENAB
Samt övriga
intressenter

Teknisk konsult
för projektering,
kontroll etc.=
Tekniska
Förvaltningen

Projektering
Kontroll

Produktionsgrupp
Operativ projektledare B1
Tekniska Förvaltningen B2
Servicekontoret B3
Övriga B4

Projektgrupp
Projektledare A1
Operativ projektledare B1
Tekniska Förvaltningen A2
Servicekontoret A3
KS ControllerA4

LEDNINGSGRUPP
Tom Andersson, Morgan
Hjalmarsson, Kommunchef,
Förvaltningschef Tekniska
Förvaltningen, Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
IBAB Vd, Ekonomichef,
Projektledare A1, Operativ
projektledare B1

Kommunstyrelsen KS
Beställare

A1 Britt Andersson, Samhällsbyggnadsförv
B1 Ej klart
A2, B2 Johan Persson /Alf Ivarsson Tekniska Förv.
A3, B3 Ulf Raneby / Bernt Lundberg Servicekont.
A4 Christer Johansson, KLK / KS
B4 Övriga konsulter, entr, intressenter etc. efterbehov

Förklaringar – förslag på namn

Underleverantör t ex
Bergsprängning
Transporter, Schakt
Material m.m

Servicekontoret

Samarbetspartner

2012-02-28
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Nr 54
Ökade kommunbidrag till nämnderna under 2012
2012-04-23

2012/KS0342

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Nedan framgår vilka nämnder som får utökade kommunbidrag:
Åtgärder

Borås Stad har under de senare åren kunnat stärka sin ekonomi. Under 2008-2011 har resultat på i storleksordningen
årliga 180 mnkr före avsättningar uppnåtts. Nämnderna har
under samma period kunnat öka sina nettokostnader med
7,9 %, 2,7 %, 3,8 % respektive 4,1% vilket är högt med
hänsyn till en låg inflation under perioden.

Kompetensutveckling/
utbildning
Lärarpool

Belopp
mnkr Nämnd
4,0 Kommunstyrelsen
10,0 Kommunstyrelsen

Mobillås, projekt

0,1 Kommunstyrelsen

Lokal utveckling

0,5 Kommunstyrelsen

Nivåhöjning

3,0 Arbetslivsnämnden

För 2012 ser vi en utveckling som i detta läge får ses som
relativt stabil. Det budgeterade resultatet för 2012 på +98
mnkr har inte förändrats avsevärt i mars månads budgetuppföljning av nämnderna.

Beläggningsunderhåll

7,0 Tekniska nämnden

Belysning, Allégatan,
projekt

0,1 Tekniska nämnden

Läromedel

1,24 Stadsdelsnämnden Norr

Borås Stad räknade i sin budget 2011 med att 20 mnkr
skulle disponeras ur stabiliseringsfonden. Detta ianspråktagande visade sig senare inte vara behövligt utan istället
avsattes ytterligare 30 mnkr i samband med årsredovisningen till sammanlagt 170 mnkr i fonden.

Läromedel

1,72 Stadsdelsnämnden Väster

Läromedel

1,44 Stadsdelsnämnden Öster

Kommunstyrelsen föreslår med hänsyn till ovan nu att
40 mnkr disponeras 2012 ur stabiliseringsfonden till
satsningar som stärker våra verksamheter. Tillskotten är
engångsmässiga för att inte höja den generella kostnadsnivån. Förbrukar inte nämnderna hela tillskottet så förs
återstoden över till nästkommande år. En tydlig särredovisning är därför nödvändig.
I de fall satsningarna inte är klara till vilka nämnder de
skall fördelas så läggs kommunbidraget tillsvidare på
Kommunstyrelsen. Kulturnämndens tillägg för textilmuseets flytt behandlas också i ett särskilt ärende.

Korrigering kommunbidrag

2,0 Stadsdelsnämnden Öster

Läromedel

0,07 SDN Norr
kommungemensam

Läromedel

0,53 Fristående skolor (KS)

Uppfräschning skolgårdar

4,0 Lokalförsörjningsnämnden

Textilmuseet, flytt
Simonsland

4,0 Kulturnämnden

Projekt stödsystem
i förskola

0,3 Stadsdelsnämnden Norr

Summa

40
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år
2012:
Kommunstyrelsen

15 130 000 kr

Arbetslivsnämnden

3  000 000 kr

Tekniska nämnden

7 100 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr

1 540 000 kr

Stadsdelsnämnden Väster

1 720 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster

3 440 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr,
kommungemensam

70 000 kr

Lokalförsörjningsnämnden

4 000 000 kr

Kulturnämnden

4 000 000 kr

Mot förslaget reserverade sig Anette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD ) och Cecilia Andersson (C), till förmån för sitt
alternativa förslag, bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson 			
Kommunstyrelsens ordförande
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Christer Johansson
Ekonomichef
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Bilaga

Nedan framgår vilka nämnder som får utökade kommunbidrag:

Alternativt förslag
Åtgärder

2012-04-23

Belopp
mnkr Nämnd

Kompetensutveckling/
utbildning

4,0 Kommunstyrelsen

Ökade kommunbidrag till nämnderna
under 2012

Lärarpool
Mobillås, projekt

0,1 Kommunstyrelsen

Borås Stad har under de senare åren kunnat stärka sin ekonomi. Under 2008-2011 har resultat på i storleksordningen
årliga 180 mnkr före avsättningar uppnåtts. Nämnderna har
under samma period kunnat öka sina nettokostnader med
7,9 %, 2,7 %, 3,8 % respektive 4,1 % vilket är högt med
hänsyn till en låg inflation under perioden.

Lokal utveckling

0,5 Kommunstyrelsen

Nivåhöjning

3,0 Arbetslivsnämnden

Beläggningsunderhåll

7,0 Tekniska nämnden

Belysning, Allégatan,
projekt

0,1 Tekniska nämnden

För 2012 ser vi en utveckling som i detta läge får ses som
relativt stabil. Det budgeterade resultatet för 2012 på +98
mnkr har inte förändrats avsevärt i mars månads budgetuppföljning av nämnderna.

Läromedel
Resursteam barn och unga

10,0 Kommunstyrelsen

1,24 Stadsdelsnämnden Norr
1,2 Stadsdelsnämnden Norr

Läromedel

1,72 Stadsdelsnämnden Väster

Läromedel

1,44 Stadsdelsnämnden Öster

Borås Stad räknade i sin budget 2011 med att 20 mnkr
skulle disponeras ur stabiliseringsfonden. Detta ianspråktagande visade sig senare inte vara behövligt utan istället
avsattes ytterligare 30 mnkr i samband med årsredovisningen till sammanlagt 170 mnkr i fonden.

Korrigering kommunbidrag

Uppfräschning Skolgårdar

4,0 Lokalförsörjningsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår med hänsyn till ovan nu att
41,2 mnkr disponeras 2012 ur stabiliseringsfonden till
satsningar som stärker våra verksamheter. Tillskotten är
engångsmässiga för att inte höja den generella kostnadsnivån. Förbrukar inte nämnderna hela tillskottet så förs
återstoden över till nästkommande år. En tydlig särredovisning är därför nödvändig.

Textilmuseet, flytt
Simonsland

4,0 Kulturnämnden

Projekt stödsystem i
förskola

0,3 Stadsdelsnämnden Norr

I de fall satsningarna inte är klara till vilka nämnder de
skall fördelas så läggs kommunbidraget tillsvidare på
Kommunstyrelsen. Kulturnämndens tillägg för textilmuseets flytt behandlas också i ett särskilt ärende.

2,0 Stadsdelsnämnden Öster

Läromedel

0,07 SDN Norr
kommungemensam

Läromedel

0,53 Fristående skolor (KS)

Summa

41,2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år
2012:
Kommunstyrelsen

15 130 000 kr

Arbetslivsnämnden

3 000 000 kr

Tekniska nämnden

7 100 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr

2 740 000 kr

Stadsdelsnämnden Väster

1 720 000 kr

Stadsdelsnämnden Öster

3 440 000 kr

Stadsdelsnämnden Norr,
kommungemensam

70 000 kr

Lokalförsörjningsnämnden

4 000 000 kr

Kulturnämnden

4 000 000 kr

För Moderata samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna
Annette Carlson
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Cecilia Andersson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Nr 55
Textilmuseum Simonsland 2013
2012-04-23

2011/KS0278

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Kulturnämndens förslag till utveckling av Textilmuseet i
Simonsland enligt alternativ A godkänns med en totalbudget på 21 000 000 kr.

Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att Textilmuseet skall flyttas till Simonsland under 2013 och ingå i
det textila kluster som kommer att skapas i den tidigare
Konstsilkefabriken. Ombyggnationen och renoveringen av
den tidigare industrimiljön ger ypperliga förutsättningar
för en utökad samverkan mellan staden, Högskolan och
näringslivet inom det textila området.

Finansiering av projektet sker genom att extra resurser
upptas i Kommunens årsbudget för åren 2013 och 2014.

Kulturnämnden har 2011-03-17 tillskrivit Kommunstyrelsen och pekat på det unika tillfället att tillsammans
med Textilhögskolan spegla den historiska utvecklingen
samtidigt som nutida forskning och utveckling inom textilindustrin, t ex ”smarta textilier”, beskrivs. Behovet av en
tillfällig förstärkning beskrivs i tre alternativa projekt.

För arbeten under 2012 tilldelas Kulturnämnden ett
utökat kommunbidrag på 4 000 000 kr
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2011-03-17
Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Val av alternativ A
Av de tre olika förslag till extra resurser som Kulturnämnden redovisat för det nya Textilmuseet är Kommunstyrelsen beredd att tillstyrka alternativ A, det mest ambitiösa,
för sammanlagt 21 mnkr. Denna ambitionsnivå siktar på
att lyfta Textilmuseet till en nationell angelägenhet med
en avsevärd kvalitativ höjning av museets utbud. Här
kommer nya utställningsmedier att kunna utnyttjas i hög
grad samt även satsas på öppna textilarkiv.
Projektet pågår under perioden 2011-2014 där planeringsoch projekteringskostnader under 2011 redan tagits av
Kulturnämnden. För återstående arbeten föreslår Kommunstyrelsen att Textilmuseets behov av medel skall
täckas under perioden 2012-2014, varav 4,0 mnkr avser
behoven under 2012. För resterade år 2013-2014 avsätts
medel i samband med respektive årsbudget.
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Textilmuseum Simonsland 2013
Beslut
Kulturnämnden äskar extra medel hos Kommunstyrelsen
för projektering av flytt och inredning av nya Textilmuseet
i Simonsland enligt något av nedan angivna alternativ
• Alternativ A med totalt 21 miljoner med en högre
ambitionsnivå där nya utställningsmedier utnyttjas i
hög grad och en större satsning görs på öppna textilarkiv:
• 800 tkr för projekteringsarbete 2011
• 5 milj kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
• 10,2 milj kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
• 5 milj kr 2014 för slutförande av basutställningar och
magasin.
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• Alternativ B med totalt 16,7 miljoner med ambitionsnivå som fokuserar på förnyelse av utställningsmediet
och en begränsad satsning på öppna textilarkiv:
• 700 tkr för projekteringsarbete 2011
• 4 milj kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
• 8 milj kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
• 4 milj kr 2014 för slutförande av basutställningar och
magasin.
• Alternativ C med totalt 9,3 miljoner med en lägre ambitionsnivå som fokuserar på en säker flytt av samlingar,
inredning och befintliga utställningar med vissa mindre
förbättringar:
• 300 tkr för projekteringsarbete 2011
• 2 milj kr 2012 för projektering av utställningar, inredning och packning
• 5 milj kr 2013 för att flytta och inreda det nya Textilmuseet i Simonsland
• 2 milj kr 2014 för slutförande av basutställningar och
magasin.
Kommunstyrelsen beslöt 2010 att Textilmuseet ska flyttas
till Simonsland och ingå i det textila klustret som skapas i
den tidigare Konstsilkefabriken. Målet med flytten är att
skapa förbättrade möjligheter för Textilmuseet bland annat
med en utökad samverkan med Textilhögskolan och andra
aktörer med textil inriktning.
Simonslandsprojektet utgör ett omfattande stadsbyggnadsprojekt som knyter samman Borås centrum med
Knallelandsområdet genom att göra Simonsland till en
attraktiv mötesplats och som kommunikationsstråk längs
med Viskan. Ombyggnaden och renoveringen av den
tidigare industrimiljön ger förutsättningar för en utökad
samverkan mellan staden, Högskolan och näringslivet.
Enligt gällande tidsplan ska byggnaden vara inflyttningsklar 2013. För museets del planeras för en inflyttning från
januari 2013 och en publik invigning av de nya lokalerna i
juni 2013.
För att kunna organisera och genomföra flytten samt att
skapa ett attraktivt nytt Textilmuseum behöver Kulturförvaltningen tillföras såväl ekonomiska som personella
resurser under kommande år. Kulturnämnden vill med
denna skrivelse specificera vilka behov av nya resurser som
behövs för att på ett bra sätt kunna genomföra en flytt
och en uppbyggnad av det nya Textilmuseet i Simonsland.
Att flytta ett såpass stort museum med känsliga textila
samlingar utgör en komplex och riskfylld process som bör
ske i enlighet med de rekommendationer som givits av bl a
sakkunniga på Studio Västsvensk konservering. Ny inred-

ning som är anpassad efter de nya lokalerna är nödvändig
för att kunna utnyttja lokalerna på bästa sätt. I detta
dokument presenteras tre olika kostnadsramar för flytt
och inredning av nya Textilmuseet i Simonsland. De tre
kostnadsramarna avspeglar olika ambitionsnivåer för Textilmuseets verksamhet. Nivå A siktar på att lyfta Textilmuseet till att göra Textilmuseet till en nationell angelägenhet
med en kvalitativ höjning av museets utbud. Nivå B utgör
en viss satsning på att förnya utställningsmediet och att i
större utsträckning göra samlingarna tillgängliga i öppna
textilarkiv. Nivå C innebär att nuvarande verksamhet flyttar till Simonsland på ett för samlingarna säkert tillvägagångssätt men utan någon ambitionshöjning.

Bakgrund
Textilmuseet utgör en del av De Kulturhistoriska Museernas verksamhet inom Kulturnämndens ansvarsområde.
Museet har som mål att bevara och bruka det textila
kulturarvet genom en medveten och objektiv insamling,
dokumentation och vård av material. Museet ska levandegöra och tillgängliggöra det textila kulturarvet för allmänheten och för studier och forskning. Textilmuseet ska
aktivt arbeta med pedagogisk verksamhet speciellt riktad
mot barn och ungdom samt söka nå nya och museiovana
målgrupper.
Textilmuseet etablerades 1972 i Simonslandsområdet där
museet var placerat fram till 1992. Museet flyttade då in i
nuvarande lokaler, f d Åkerlunds bomullsspinneri på
Druveforsvägen byggt 1898. I nuläget hyr Textilmuseet
fyra våningsplan i byggnaden på ca 7 700 kvm. Textilmuseets samlingar utgör en del av den gemensamma föremålssamlingen inom Borås Museum.
Borås Museum i Ramnaparken, grundat 1914, är ursprunget till den kulturhistoriska museiverksamheten i
Borås. Stora delar av Textilmuseets samlingar av äldre
textilier är ursprungligen insamlade för Borås museum.
Textilmuseet skapades för att förmedla Borås stora
textilindustriella kulturarv under en tid när detta var
på stark nedgång. Textilmuseet fokuserar främst på den
textila produktionen under industrialismen men vill även
belysa användandet av textilier i ett brett kulturhistoriskt
perspektiv. Museet har idag ambitioner att spegla såväl
närliggande som internationella företeelser inom det textila
området. Förutom textilindustrins utveckling vill museet
belysa samtidens trender inom mode och textil design.
Textilmuseet vill ge en historisk bakgrund till de textila
näringarna och spegla mångfalden av textila uttryck
inom design, konst och mode som en del av arbetet med
det samtida kulturarvet. I samverkan med främst Textilhögskolan vill museet även spegla nutida forskning
och utveckling inom textilindustrin med t ex så kallade
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”smarta textilier”. Utifrån lokala och regionala historiska
förutsättningar vill museet belysa nationella som globala
perspektiv på bruket av textila produkter. Museets arbete
sker i samverkan med Västarvet och andra regionala aktörer inom kulturarvsområdet liksom med högskolan och
näringslivet.
I de nya utställningarna vill Textilmuseet belysa det rika
industriella Textilarvet i Borås och Sjuhäradsbygden. Vad
är nyckeln till Borås och Sjuhärads framgångshistoria?
Sedan 1870-talet har områdets välfärd byggts på Tekoindustrin, där produktion, handel och marknadsföring
är nära sammankopplade. Men hur ser sambanden ut?
Vilken relation har bygden till dessa tre?
Ett syfte med utställningen är att påvisa att Sjuhärads
historia är ett ”sparkapital” i form av arbetskraft, tekniskt kunnande, design, kapital, distributionsmöjligheter,
marknadsföring och nätverk med nationella och internationella kontaktytor. Denna källa har gjort det möjligt för
framgångsrika textil- och konfektionsföretag att anpassa
sig till marknadens ofta snabba svängningar. Företagens
utflyttning av produktion till utlandet eller inköp från
utländska textilföretag ses som en del av Sjuhärads textila
verksamhet. Detta har möjliggjort att bygden ännu är ett
område med stark textil profil. Textilmuseet har för avsikt
att skapa en unik profilutställning om teko-branschen som
beskriver framväxten av dagens modestad och som stärker
och manifesterar Borås, Sjuhäradsbygdens och Textilmuseets status som centrum för textil och mode.
Textilmuseet förvaltar stora samlingar av föremål, arkivalier, böcker, foton m m. Föremålssamlingen består av
såväl textilier i form av såväl dräkter, textilprover och som
maskiner och textila redskap. Sedan starten 1972 har
museet aktivt samlat in produkter som kan berätta om
Sjuhäradsbygdens industrihistoriska kulturarv. Museet
äger rika textila samlingar samt en unik samling textilmaskiner. I nuläget finns textila museimagasin i Textilmuseets källarvåning och i tre externa förråd. Museet har
för museisverige en unik kompetens genom museets egna
industritekniker som underhåller och aktivt visar historiska textilmaskiner. För de textila samlingarnas vårdbehov
och för att mer utförligt kunna dokumentera det industriella och konstnärliga textila kulturarvet behöver museet
förstärka sin kompetens. 2011 kommer såväl en tjänst
som industriantikvarie och en utställningsintendent med
forskningskompetens för mode, design och textil konst att
tillsättas. Textilmuseet saknar dock fortfarande kvalificerad kompetens inom textil konservering något som bör
åtgärdas i en framtida organisation. I flyttprocessen blir
det nu nödvändigt att anlita konsulterande konservatorskompetens.
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Projekteringskostnader
En flytt av Textilmuseet innehåller tre olika faser; planering, flyttskede och uppackning/installation/utställningsproduktion. För att kunna flytta en museisamling med
bibehållen kvalitet förutsätts att samlingen är väl katalogiserad och att samlingen skyddas från transportskador och
skadeangrepp från olika skadedjur. Textilmuseets textila
magasin innehåller cirka 24 000 textilier, dessutom finns
arkivalier i form av 90 000 fotonegativ, 20 000 textilprover i ett textilt pappersarkiv samt övrigt material som filmer, böcker, reklammaterial och tidskrifter m m. De cirka
55 äldre maskiner som idag visas samt delar av museets
historiska textilmaskinspark med nödvändiga maskindelsförråd kräver särskild omsorg vid flytt och transport.
Flytten kräver omsorgsfull planering och behöver göras
med omsorgsfull tidsplanering så att föremålen kan placeras rätt och väl skyddade i utställningshallar och magasin. Utifrån nuvarande planering planerar Textilmuseet
att stänga i nuvarande lokaler 1 september 2012. Under
september till december ska föremålen gås igenom, märkas
och paketeras. Efter januari 2013 påbörjas överflyttningen
till Simonsland. Parallellt påbörjas uppbyggnaden av nya
utställningar. Det nya Textilmuseet planerar att öppna för
publik lördagen den 1 juni 2013. För att kunna prioritera
de publika delarna av museet är det en fördel om nuvarande lokaler kan behållas under hela 2014 så att delar av
magasin och ickepublika förråd kan flyttas successivt efter
invigningen.
En rumsligt relaterad funktions- och behovsanalys av
nuvarande Textilmuseet har gjorts i november 2010 av
inredningsarkitekt Torsten Hild. Analysen har legat till
grund för museets fortsatta planering och omfattar flera
moment:
• en behovs- och funktionsöversikt; som är en sammanställning av vilka behov som föreligger, inkluderar både
praktiska och upplevelsemässiga behov
• en aktivitetsöversikt; som är en sammanställning av
de rumsliga praktiska aktiviteter som verksamheten
innefattar
• en nulägesbeskrivning som beskriver verksamhetens
relation till de lokaler man verkar i idag
• en problembeskrivning som sammanfattar den dominerande problembilden i förhållandet mellan verksamheten och de befintliga lokalerna
• en konsekvensbeskrivning, som är en bedömning där
lokalerna relateras till krav, målbeskrivningar och förväntningar, både interna och externa.
Eftersom det ännu inte är klart vilka lokaler och ytor som
museet kommer att disponera i Simonsland så har någon
detaljplanering ej kunnat göras. Textilmuseet har inte
mer än marginellt kunnat avsätta personal för projekte-
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ring av nya museet eftersom den normala verksamheten
pågår i normal omfattning under hela innevarande år. För
projektledning behövs en projektledare i första hand mot
byggprocessen för produktion av nya lokaler och i andra
hand mot de interna processer i Textilmuseets verksamhet som påverkas av lokalbytet. En projektledare kan bistå
verksamhetsledningen och ha en samlande roll i förändringsprocessen, bl a genom att företräda verksamheten i de
olika möten som berör byggprocessen, t ex projekteringsoch byggmöten.
Bedömningen av tidsåtgång för en projektledare är osäker
fram till att en förslagshandling av byggnaden, byggnadsdelar, disposition av verksamhetens ytor i fastigheten,
föreligger, det bedöms vara i maj 2011. Kostnaden för en
projektledare för museets byggprocess under 2011 bedöms
behövas omfatta 260 timmar med en uppskattad kostnad av ca 220 tkr (beräknat på ett timarvode om 850 kr/
timme, exkl moms).
Museets utställningsverksamhet har ambitionen att spegla
museets fem textila områden;
A Textilhistoria,
B Textil design,
C Textilt mode,
D Textil Konst och
E Textil forskning.
Avsikten är att dessa områden ska belysas i såväl fasta som
tillfälliga utställningar. I planeringen utgår museet från att
de fem olika textila områdena bibehålls och vidareutvecklas utifrån erfarenheterna från nuvarande verksamhet.

A. Textilhistoria

Textilmuseet visar en maskinhistoriskt inriktad basutställning i fyra teman: spinning, vävning, trikå och konfektion. Historien presenteras i form av rörlig bild, foto, ljud
och massmediala texter. Genom detta berättas olika lager
av Borås-och Sjuhäradshistoria; viktiga händelser, näringslivsutveckling, framgångar och kriser, varumärken och
människors personliga upplevelser. Samspelet mellan de
viktiga framgångsfaktorerna sätts i centrum.
En berättelse utifrån museets maskinpark om textilindustrins etablering och utveckling i Borås och Sjuhäradsområdet. Här förmedlas kunskap om teknik, företag och
arbetets villkor från en hundraårsperiod (cirka 1850-1970).
Olika textilberedningsmoment visas som t ex spinning,
vävning och konfektion. 800 m² utställningsyta.

B. Textil design

”Textila Formspråk” visar utvecklingen inom textil form –
och inom designområdet under 1900-talet – med tonvikt

på formgivare och material från företag från Sjuhäradsbygden. 200 m² utställningsyta.

C. Garderob 2000

Det textila modet under 1900-talet. En vidareutveckling
av nuvarande dräkt- och modeutställningen Garderob
1900. 300 m² utställningsyta.

D. Textil konst

Ett galleri ”Textilkonsten” för exponering av museets stora
samling av textil konst. 200 m² utställningsyta.

E. Den smarta textilen

Berättar om grunderna inom textila ämnen, om olika
fibrer som finns, vilka egenskaper textilier kan ha och om
ny forskning. Ett galleri om smarta textilier i samverkan
med Textilhögskolan, utställningen är tänkt att länkas
samman med Textilhögskolans materialbibliotek. 200 m²
utställningsyta.

Uppskattade kostnader per yta för
magasin och utställningar.
För att bedöma en rimlig kostnadsram för nya utställningar i Textilmuseet har förutom egna erfarenheter även
kontakt tagits med olika organisationer och utställningsproducenter. Bland andra har Riksutställningar, White
arkitektbyrå och Björn Ed som är en av Sveriges främsta
utställningsproducenter kontaktats. Behjälplig i arbetet
med att ta fram bedömningsramar för utställningskostnader har även inredningsarkitekt Torsten Hild varit.
Riksutställningar, genom producent Mathias Ström, bedömer att en 1 000 m² stor basutställning behöver en budget
om ca 7-10 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär en
kostnad om 7 000 -10 000 kr/ m². Björn Ed, erfaren formgivare/producent av utställningar bl a på Naturhistoriska
museet, resonerade mer om var de stora kostnaderna i en
basutställning ligger, han betonar belysningen som ofta tar
en stor del av budgeten och som är en viktig del av utställningen, en punktljusarmatur för utställningar kostar ca
1 000-1 500 kr/st och inkluderat skenor och kablar samt
installationskostnader så kan man räkna med ca 2 000 kr/
armatur. Björn Ed påpekade även kostnader för larm och
säkerhet som han menar ofta är en post som tillkommer
sent i projektet och som tar mycket av budgeten. Han
ansåg att man minst bör räkna med 10 000 kr/m² för att
göra en bra basutställning med föremål.
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Mattias Lindh, arkitekt på White arkitektbyrå, som arbetat mycket med utställningar (bl a på Röhsska museet), relaterade till nyligen genomförda projekt, bl a en basutställning på Medelhavsmuseet i Stockholm där han bedömde
att de hade haft en extremt generös budget på ca 25 000
kr/m² vilket han bedömde var mycket ovanligt i Sverige.
Lindh hänvisar till ett internationellt schablonbelopp som
han stött på i sitt arbete med museiutställningar på 10 000
kr/m² men som han påpekade nu var föråldrat. En rimligare siffra i dag vore 15 000 kr/m² för en bra utställning på
en internationell nivå. Men det verkar vara ovanligt att få
så mycket som 10 000 kr/m² i budget för en basutställning
i Sverige. Dunkers Kulturhus i Helsingborg har just nu ett
projekt om 1 000 m² basutställning ute på anbud och där
har de avsatt en budget om 6 miljoner, alltså 6 000 kr/m²
för produktionen men då räknar man inte med de arbetsresurser som finns i den egna organisationen. Sammantaget
bör 8 000-10 000 kr/m² bedömas som en bra nivå för en
basutställning i Sverige, skall man ha en ”internationell”
nivå så handlar det om 13 000-15 000 kr/m².

Tillfälliga utställningar 1 000 m²
För en temporär utställning så blir ofta kostnaden lite
lägre än den angivna för basutställningar. Den tillfälliga
utställningen kräver vanligtvis inte samma långsiktiga
kvaliteter på teknik, konstruktioner och material som en
basutställning. Men för en professionell utställning hamnar ändå kostnaden på ca 5 000-6 000 kr/m² och för en
högre internationell nivå på 8 000-10 000 kr/m².
I 2011 års budget har Textilmuseet begärt 875 tkr för de
befintliga ytorna på ca 1 000 m² för tillfälliga utställningar men museet tilldelades totalt 650 tkr för tillfälliga
utställningar. Museet visar 5-6 tillfälliga utställningar per
år med en genomsnittlig kostnad per utställning mellan 80 tkr-150 tkr. Utställningskostnaden är mycket låg
jämfört med jämförbara andra museer i Sverige med tanke
på att summorna ska inkludera såväl utställningsbygge,
marknadsföring och externa medverkande. Motsvarande
siffror kan för andra museer, som t ex Dunkers kulturhus
i Helsingborg, uppgå till minst 400-600 tkr per utställning. Ifall ambitionen är att producera egna utställningar
som även kan nå utanför Borås så är en utökning av
museets ekonomiska ramar för utställningar nödvändigt.
Med en kostnadsram på 5 000 kr/m² skulle budgetnivån
för 1 000 m² bli 5 000 tkr vilket inte förefaller vara en realistisk nivå i Borås. Istället kanske ambitionen kan vara att
göra mindre tillfälliga utställningar på 2-300 m² med en
kostnadsram på 5 000 kr/m². Nedan har nivån 1 000 kr/
m² använts för kostnadskalkylen.
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Textila magasin 1 500 m² och öppna
textilarkiv 500 m²
Det är önskvärt med ny inredning och förvaringssystem
till arkiv och de textila magasinen. För närvarande är
hyllsystemen anpassade till den befintliga källarvåningen
med ca 2 meter i takhöjd. Eftersom lokalerna i det nya
Textilmuseet troligen kommer att ha 4-5 meter i takhöjd
bör nya förvaringssystem anskaffas som är anpassade
efter de nya lokalerna. Syftet är också att göra de textila
samlingarna mer åtkomliga vilket också kräver delvis nya
förvaringslösningar. Eftersom projekteringen av lokalerna
ännu är på planeringsstadiet har det inte funnits möjlighet
att ta in anbud på nya förvaringssystem. För att uppskatta
kostnadsnivån har en jämförelse gjorts med Världskulturmuseet i Göteborg som har stora textila samlingar. De
nya förvaringssystemen till Världskulturmuseets magasin
i Göteborg kostade för 10 år sedan 6,5 miljoner för en yta
på ca 2 500 m² vilket ger ett m² pris på ca 2 600 kr/m².
Om man bortser från eventuella förändringar av prisnivån
innebär det en kostnad på 5,2 miljoner för inredningen
av 2 000 m² magasinsyta i Textilmuseet. Med tanke på
att viss befintlig inredning ändå måste kunna användas
uppskattas behovet av inköp till cirka 4 miljoner.
För att kunna bedöma kostnaderna för en flytt av Textilmuseets samlingar till Simonsland har museet anlitat
konservator Richard Francén från Studio Västsvensk
Konservatorsateljé, som ingår i Västra Götalandsregionens
kulturarvsorganisation. De har en omfattande erfarenhet
av liknande projekt bl a flytt och etablering av Världskulturmuseet i Göteborg. Utifrån en analys (se nedan) beräknas behovet av konservatorsexpertis till 39 månader för att
leda arbetet med att packning, flytt och uppackning. För
arbetskostnaden behövs drygt 2 000 tkr och för nödvändiga materialkostnader i samband med flytten 800 tkr.
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Fasta utställningar
Historisk textilindustri
(Spinning/Vävning/Trikå/Konfektion), m2

800

Mode (Garderob 2000), m

300

2

Design (Det textila formspråket), m

2

Konst (Textilkonsten), m2
Ny textil (Smart Textil m m), m

200
200

2

Totalt basutställningar 1 700 m² á 5 000 kr/m², tkr

200
8 500
tkr

Tillfälliga utställningar 1 000 m² à 1 000 kr/m²

1 000

Slutna magasin/textilarkiv 1 500 m² à 2 000 kr/m²

3 000

Öppna magasin/textilarkiv 500 m² à 2 000 kr/m²

1 000

Arkiv (papper/film/foto) 200 m² à 1 000 kr/m²
Projektledare byggprocess, 2011
Projektledare flytt- och inredning, konservator,
2011-2014
Extramaterial för flytt (extrafrys m m),
Total beräknad kostnad

200
220
2 068
810
16 798

Bilaga

Lokalbehov Textilmuseet i Simonsland
Museets lokalbehov kan delas in i publika ytor, serviceutrymmen och personalutrymmen. De publika utrymmena
består främst av utställningsytor, pedagogiska utrymmen,
bibliotek och studierum. Vissa ytor kan ingå i gemensamma ytor (”Gula zonen”) med andra verksamheter i
Simonsland. Uppräkningen utgår från dagens verksamhet
vid Textilmuseet.

Publika ytor

• Utställningsyta receptionsutställning, 20 m², för kommande eller pågående evenemang
• Hörsal, 70 m², för ca 50 personer för förevisningar,
utställning, föredrag, m m
• Utställningshall, 1 100 m²; utställningsyta för utställning tema Historisk Textil med äldre textilmaskiner,
ljus och klimatstyrning
• Utställningshall, 1 200 m²; utställningsyta för temporära utställningar, ljus och klimatstyrning
• Utställningsrum, 200 m², 2 utställningar med Textil
konst och Textil design
• Utställningsrum, 200 m² , utställning med Textilt
mode; ”Garderob 2000”

• Öppet textilt modearkiv, 500 m², för förvaring av textilt
mode, dräkt m m
• Öppet textilt designarkiv, 500 m², för förvaring av textil
design, mönster – Textilverkstad, 150 m2, för pedagogiskt arbete med textil för såväl barn som vuxna
• Bibliotek; 200 m² böcker och media om textil med
studieplatser
• Studierum, 30 m², för biblioteksstudier samt övrig litteratur, tidskrifter, databaser
• Filmrum, 50 m² , för filmvisning av museets filmer
med textila teman
• Forskarrum, 60 m2, studieplatser för personal och besökare, både teoretiskt och praktiskt arbete
Serviceytor

• Entré publik yta, 200 m²
• Reception, 50 m², för mottagning, inträde
• Butik, 100 m², för försäljning av produkter och litteratur med anknytning till museet
• Butiksförråd, 15 m²
• Servering, 200 m²
• Kök, 30 m²
• Köksförråd, 15 m²
• Serveringskontor, 20 m²
• HWC, 9 m², 4 st
• WC, 5 st
• Kapprum, 50 m²
Personal och övriga utrymmen

• Arkiv/textilmagasin, 1 000 m² för sluten förvaring av
textila samlingar
• Arkivalier, 60 m², för förvaring av pappersdokument,
provkataloger, dokumentation, etc
• Fotonegativarkiv, 60 m²; för förvaring av fotonegativ
(främst textila motiv)
• Magasin, 500 m², för förvaring av textilmaskiner, maskindelar, föremål, m m
• Föremålsförråd, 60 m² för förvaring av icke textila föremål för vård och katalogisering
• Fotostudio, 150 m² , hög takhöjd gärna 7 m, stora dagsljusinsläpp i norrläge, för studiofotografering av föremål
och människor, bildbearbetning i dator
• Butikskontor, 20 m²
• Utställningsförråd, 2 st om 100 m²/st, för förvaring av
utställningsmateriel
• Materialförråd/verkstäder, 100 m² för förvaring av trä,
skivmaterial, metall, plast, frigolit
• Elverkstad, 40 m², för elarbeten, lödning, montering,
förvaring
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• Metallverkstad, 150 m², för metallarbeten; svetsning,
kapning, bockning, förvaring
• Träverkstad, 120 m² , för snickeri, träbearbetning,
förvaring
• Måleri, 30 m², för måleri, färg och lackbearbetning,
strykning och sprutning av färg och lack
• Teknikrum, 20 m², driftrum för centraldatorer/servrar,
nätverkscentral, larmsystem, elskåp, etc.
• Frysrum, 40 m², för frysbehandling av textilier, träföremål, etc för att oskadliggöra skadedjur, mal
• Föremålsvård textil, 100 m², för vård, dokumentation
och katalogisering av textila föremål
• Textiltvätt, 30 m², för tvätt och behandling av textilier
• Textiltvätt 2, 50 m², för tvätt av stora textila föremål
• Föremålsvård, övrig, 30 m², för vård, dokumentation
och katalogisering av ej textila föremål
• Förråd textilvård, 20 m², för förvaring av materiel till
vård av textil
• Förråd textilvård märkning, 30 m², för förvaring för
märkning av textilier
• Förråd textilverkstad, 30 m²
• Rekvisitagarderob, 20 m², för förvaring av rekvisita för
pedagogisk verksamhet
• Paus/samlingsrum för skolklasser, 50 m², för samling,
förtäring av medhavd mat
• Centralförråd, 200 m², för förvaring av utställningsmateriel och rekvisita.

KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef

Bilaga
2011-03-03
Från Studio Västsvensk Konservatorsateljé

Projekt Textilmuseet på Simonsland
Delprojekt 1

Textilmuseets nya magasin på Simonsland
Delprojekt 2

Textilmuseets flytt till Simonsland
Delprojekt 3

Föremålens inplacering i magasinen på Simonsland
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Delprojekt 1 Textilmuseets nya magasin
på Simonsland

I delprojekt 1 är målsättningen att projektledaren i
samarbete med museet skall ta fram underlag för de nya
magasinen/arkiven. En förutsättning är att arbetet görs
tillsammans med museets personal och i samverkan med
arkitekter, med planerare från kommun samt fastighets
ägaren.
Moment i delprojektet:
En genomgång av nuvarande lokaler och föremålen som
skall flyttas till Simonsland, yta, volym nuvarande förvaringssystem m m.
Klargöra vad som menas med öppna magasin. Vilka föremål som skall visas i de öppna magasinen.
Undersöka förutsättningar och möjligheter vad gäller de
nya magasinen. Det innebär bland annat en genomgång av
byggnadens omgivning, exteriör och interiör och definiera
kraven inför en ombyggnad till ändamålsenliga lokaler.
Ta fram krav på de nya arkiv/magasinsrummens planering
vad gäller logistik, användningsområde, klimat/miljökrav, storlek, tekniska installationer, säkerhet etc. Ta fram
förslag på magasin/arkivrummens förvaringssystem i både
öppna och ”slutna” magasin/arkiv.
Vara med vid inköp av de nya förvaringssystemen
Delta i byggmöten och andra relevanta möten

Delprojekt 2 Textilmuseets flytt till Simonsland

I delprojektet skall föremålen i magasin och utställningar
förberedas inför flytten. Föremålen skall så långt som
möjligt anpassas till de nya förvaringssystemen redan nu,
för att vinna tid vid inplaceringen under del etapp tre. Arbetet är omfattande och en förutsättning är att så mycket
museipersonal som möjligt kan frigöras, samt att annan
personal kan projektanställas. För vissa moment kan det
vara nödvändigt att köpa in specialistkompetens.
Museet måste också besluta om andra åtgärder skall göras,
samtidigt som föremålen hanteras under flyttprocessen.
Andra åtgärder kan vara märkning, registrerig, digitalisering, gallring etc.
Moment i delprojektet:
En arbetsstation byggs upp anpassad till de olika arbetsmoment som skall utföras.
En mellanlagringsplats för frysta föremål ordnas inom
museet. Mellanlagringsplatsen skall vara i ett separat rum
och vara garanterat fri från skadeinsekter.

kommunfullmäktiges handlingar | 10 Maj 2012

Alla föremål gås igenom innan frysning. Skall de rengöras,
gallras, dokumenteras?
Föremål från museets utställningar gås igenom av textilkonservator.
Föremål till frysning packas inför frysningen, fryses och
packas upp.
Föremålen förs till mellanlagringsplatsen och magasineras
inför flytten.
Föremålen anpassas till de nya förvaringssystemen
Flytten sker till Simonsland. Flytten bör ske successivt
fram till 2015 då museet skall vara tömt.

Delprojekt 3 Föremålens inplacering i
magasinen på Simonsland

I delprojektet skall föremålen placeras in de nya förvaringssystemen på Simonsland. En förutsättning för att
detta skall fungera är att flytten sker över en längre tid.
Att ett arbetsteam arbetar med förberedelsen av flytten
och ett team arbetar parallellt med inplaceringen av föremålen på Simonsland. Under flyttperioden måste separata
utrymmen finnas på Simonsland för detta arbete.
Moment i delprojektet:
Mottagning av föremålen
Föremål anpassas till förvaringssystemen
Inplacering av föremålen
Registrering av föremålens plats

inte är beskrivet i tid eller omfattning. Utgångspunkten
är att en projektledare behövs så snart som möjligt och att
den arbetar på heltid. Vad gäller projektledaren och dess
kostnader så utgår jag från vad det skulle kosta att anlita
SVK och vid en projektanställning av en projektledare.
Tänkt projekttid är april 2011 till juli 2014. I beräkningen
av kostnader ingår inte utrustningen av lokalerna på
Simonsland eller kostnader i samband med deras installation.
Projektanställd projektledare/månad
Månadslön
Sociala avgifter + 45,33%
Restidersättning

-

Resor med buss

-

Summa
Tid 39 månader

49 412
2 006 868

Uppskattade övriga kostnader i projektet
Fryscontainer inklusive transporter 12 mån
Packmaterial inklusive material i magasin

55 000
150 000

Utrustning i projektet

45 000

Skyddsutrustning

25 000

Förbrukningsmaterial

25 000

Studiebesök/resor

30 000

Transportkostnad

200 000

Inköp av tjänster

150 000

Iordningställande lokaler

100 000

Summa

Beräkning utgår från en beskrivning av projektets tre
delprojekt och kommer att vara behäftad med flera osäkerheter. Se bilaga 1. Osäkerheterna kommer av att projektet

34 000

Övertidsersättning enligt avtal

Utbildningsinsatser

Kostnader i samband med Textilmuseets
flytt till Simonsland

kr

Totalsumma av ingående delar

30 000
810 000
2 831 868
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B 223

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

