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Förslag om komplettering av ägardirektiv för 
Inkubatorn i Borås AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.            

Sammanfattning  
 Bolagsledningen för Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss 
andel entreprenörer vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Bolagsgruppen 
har uppmärksammat bolaget på att verksamhetens inriktning inte till fullo 
motsvarar fastställda ägardirektiv. I anledning härav har bolagsledningen 
inkommit med önskemål om en komplettering av ägardirektiven som motsvarar 
bolagets faktiska inriktning.           

Ärendet i sin helhet 

1. Bakgrund 
 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. I anledning av önskemål 
från bolaget förslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med förevarande 
ärende. 

Av inkommen handling från bolaget framkommer följande; 

 

”Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss andel entreprenörer 
(med textil & modeinriktning) vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Orsak 
till detta är för att möta respektive driftfinansiärs baskrav samt naturlig 
samverkan inom innovationssystemet.  

Inkubatorn i Borås AB finansieras i huvudsak av fem aktörer (Borås Stad 22 %, 
Västra Götalandsregionen 26 %, Högskolan i Borås 9 %, Vinnova 10 % och 
Define 5 % (Cosmeprojekt). 

En grundförutsättning för att uppfylla ägardirektivet är en god driftsfinansiering 
vilket möjliggör en ändamålsenlig organisation, kritisk massa och verksamhet. 
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Genom att uppdatera nuvarande ägardirektiv möjliggörs denna del vilket också 
gynnar Borås Stad och bidrar till tillväxt i Boråsregionen. 

Förslag till tillägg i ägardirektiv: 

Bolaget ska samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i 
Sverige och Europa med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde 
rörande den textila sektorn. Bolaget ska säkerställa sund basfinansiering och 
därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i bolaget ska beakta 
aktuella kommunalrättsliga kompetensregler.” 

 

2. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revidering av det specifika ägardirektivet för 
Inkubatorn i Borås AB. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. Därutöver biläggs 
förslaget till nytt styrdokument utan spårbara ändringar.  

Förslaget; 

”Bolaget ska samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i 
Sverige och Europa med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde 
rörande den textila sektorn. Bolaget ska säkerställa sund basfinansiering och 
därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i bolaget ska beakta 
aktuella kommunalrättsliga kompetensregler.” 

 

3. Ärendets beredning 
 

Bolagets ledning har, vid Plupp-samtal, tagit upp frågan om komplettering av 
ägardirektivet och därvid informerat om innehållet i det förslag man utarbetat.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Bilagor; Ägardirektiv för; 

Inkubatorn i Borås AB  

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inkubatorn i Borås AB, Stadshus AB. 
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2. Kommunstyrelsen. 

3. Bolagsgruppen. 

4. Borås Stads författningssamling, Anna Enochsson. 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

Borås Stad 
  Sida 
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Genom att uppdatera nuvarande ägardirektiv möjliggörs denna del vilket också 
gynnar Borås Stad och bidrar till tillväxt i Boråsregionen. 

Förslag till tillägg i ägardirektiv: 

Bolaget ska samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i 
Sverige och Europa med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde 
rörande den textila sektorn. Bolaget ska säkerställa sund basfinansiering och 
därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i bolaget ska beakta 
aktuella kommunalrättsliga kompetensregler.” 

 

2. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revidering av det specifika ägardirektivet för 
Inkubatorn i Borås AB. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. Därutöver biläggs 
förslaget till nytt styrdokument utan spårbara ändringar.  

Förslaget; 

”Bolaget ska samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i 
Sverige och Europa med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde 
rörande den textila sektorn. Bolaget ska säkerställa sund basfinansiering och 
därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i bolaget ska beakta 
aktuella kommunalrättsliga kompetensregler.” 

 

3. Ärendets beredning 
 

Bolagets ledning har, vid Plupp-samtal, tagit upp frågan om komplettering av 
ägardirektivet och därvid informerat om innehållet i det förslag man utarbetat.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Bilagor; Ägardirektiv för; 

Inkubatorn i Borås AB  

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Inkubatorn i Borås AB, Stadshus AB. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020. 
Komplettering med ägardirektivets sista punkt under 1 Målet för bolagets verksamhet antogs av 
Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 

Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 

lokala arenan  
 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 

information eller framgångsrika exempel 
 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 

förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen 
 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
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 samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i Sverige och Europa med 

syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. Bolaget ska 
säkerställa sund basfinansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i 
bolaget ska beakta aktuella kommunalrättsliga kompetensregler. 
 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020. 
Komplettering med ägardirektivets sista punkt under 1 Målet för bolagets verksamhet antogs av 
Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 

Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 

lokala arenan  
 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 

information eller framgångsrika exempel 
 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 

förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen 
 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020. 
Komplettering med ägardirektivets sista punkt under 1 Målet för bolagets verksamhet antogs av 
Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 

Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 

lokala arenan  
 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 

information eller framgångsrika exempel 
 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 

förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen 
 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
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 samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i Sverige och Europa med 

syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. Bolaget ska 
säkerställa sund basfinansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i 
bolaget ska beakta aktuella kommunalrättsliga kompetensregler. 
Den nya punkten speglar den verksamhet som bolaget faktiskt bedriver idag 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 pantsättning av tillgångar 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020. 
Komplettering med ägardirektivets sista punkt under 1 Målet för bolagets verksamhet antogs av 
Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 
 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 

Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  
 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 

lokala arenan  
 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 

information eller framgångsrika exempel 
 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 

förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 
 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 
 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 
 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen 
 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 
 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 

inom specialområden 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020  
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020           

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Nr 71
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020

2020-08-24 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2020 
Borås Stad 
 

 

 

 
 

  

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporten läggs till handlingarna            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020  
2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020           

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 2(18) 

Uppdrag 
Uppdrag Status april 2020 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att införa Östermalmsparken i grönområdesplanen. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): Rusta upp Östermalmsparken 

Kommentar 
Östermalmsparken ingår i inventeringsbilagan för Grönområdesplanen. Bilagan redovisades i Kommunfullmäktige när planen antogs i februari 2014. Detta framgår även av 
fullmäktigeskrivelsen till motionssvaret som behandlades av KF i februari 2018. Beslutsmeningen redovisar dock att parken ska in i planen. Därmed föreslås att uppdraget kan 
avslutas. 
(Kommunstyrelsen) 

Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda motionens intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre. 2019-06-03 Dnr KS 2018-00645 

Kommentar Utredning pågår och den förväntas vara klar till nämndens sammanträde i september. (Vård- och äldrenämnden) 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med motionens intentioner.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i näringslivet 

Kommentar 
Ärendet befinner sig under politisk beredning. Prognos att vara genomfört q4. 
(Kommunstyrelsen) 

Grundskolenämnden upp inrätta en försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor.  Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor 
Dnr: 2016-00353 619 

Kommentar Grundskoleförvaltningen har förberett för införande av försöksverksamhet med lärarassistenter på 10 skolenheter med start hösten 2020.  (Grundskolenämnden) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 3(18) 

Uppdrag Status april 2020 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst 
nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i centrum 

Kommentar 
Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det finns såväl legala som tekniska förutsättningar att bygga ett fritt WiFi-nät på ett antal avgränsade platser i centrala 
Borås. Ytterligare utredning behövs, för att fastställa hur stort underskott ett fritt WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle kunna finansieras. 
(Kommunstyrelsen) 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker stad! 

Kommentar Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två vändor. Under oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden 
att skicka  "Förslag på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I maj 2020 togs beslut där Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete. Den framtagna riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att 
beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen bevaras samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och 
trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och arkitektoniska värden. 
 
Tekniska nämnden arbetar under 2020 vidare med nästa styrdokument, Trädplan, som planeras skickas ut på remiss innan semestern. Förhoppningen är att ett dokument ska vara 
färdigt för antagande i KS innan årsskiftet.  (Tekniska nämnden) 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda möjligheten att införa tillfälliga miniåtervinningscentraler i Borås Stad.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Kommentar Bolaget inväntar svar på att få de föreslagna platserna godkända av Borås Stad. Planen var att miljöåtervinningscentralerna skulle varit på plats, men dessvärre har 
arbetet bromsats upp med anledning av rådande situation med Covid-19. Bolaget har material och är beredda att kunna genomföra arbetet när ovanstående ger möjlighet. 
(Kommunala bolag) 

Borås Energi och Miljö AB ges i uppdrag att utreda förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V): om att utreda en biokolanläggning i Borås  Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 2(18) 

Uppdrag 
Uppdrag Status april 2020 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att införa Östermalmsparken i grönområdesplanen. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): Rusta upp Östermalmsparken 

Kommentar 
Östermalmsparken ingår i inventeringsbilagan för Grönområdesplanen. Bilagan redovisades i Kommunfullmäktige när planen antogs i februari 2014. Detta framgår även av 
fullmäktigeskrivelsen till motionssvaret som behandlades av KF i februari 2018. Beslutsmeningen redovisar dock att parken ska in i planen. Därmed föreslås att uppdraget kan 
avslutas. 
(Kommunstyrelsen) 

Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda motionens intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre. 2019-06-03 Dnr KS 2018-00645 

Kommentar Utredning pågår och den förväntas vara klar till nämndens sammanträde i september. (Vård- och äldrenämnden) 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med motionens intentioner.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i näringslivet 

Kommentar 
Ärendet befinner sig under politisk beredning. Prognos att vara genomfört q4. 
(Kommunstyrelsen) 

Grundskolenämnden upp inrätta en försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor.  Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av Lotta Preijde (L): Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor 
Dnr: 2016-00353 619 

Kommentar Grundskoleförvaltningen har förberett för införande av försöksverksamhet med lärarassistenter på 10 skolenheter med start hösten 2020.  (Grundskolenämnden) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 4(18) 

Uppdrag Status april 2020 

KF 2019-10-17 

Kommentar Den ursprungliga planen är att testa en pilotanläggning på Sobacken under våren för att utreda hur avloppslam kan omvandlas till biokol genom torkning och pyrolys. 
Planen är att alla tre fraktioner avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från Djurparken ska blandas för att sedan göra biokol av den blandningen. Med anledning av rådande 
situation med Covid-19 kommer arbetet med dessa tester på pilotanläggningen troligtvis inte att kunna genomföras innan sommaren. Allt är dock förberett så när situationen 
förändras startar arbetet med pilotanläggningen. (Kommunala bolag) 

Borås Kommuns Parkerings AB ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser  Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
25.Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på parkeringsplatser!  
KF 2019-10-17 

Kommentar På befintliga markanläggningar som arrenderas av Borås kommuns Parkerings AB finns intresse av nybyggnation, vilket betyder att en investering inte lönar sig på 
dessa platser, då de enbart kommer finnas en kortare tid.Bolaget kommer istället att vid varje nybyggnation titta på alternativet att montera solceller eller annan motsvarande teknik 
på dessa fastigheter. I samband med detta kan det kombineras med exempelvis batteriackumulering om det är lämpligt. Bolaget följer utvecklingen kontinuerligt för 
solcellsinstallationer, eller likvärdig utrustning, vid alla typer av installationer av elprodukter. (Kommunala bolag) 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.  Ej 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C): Möjliggör markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommentar 
Motionssvar/utredning ska påbörjas under 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

I första hand undersöka möjligheterna till att ge förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås Stads lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i 
sina kriterier till löneunderlag. Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för kostsam lösning I andra hand undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av löneunderlag 

Kommentar 
Det har startats en projektgrupp som kommer kolla på två olika system för digitalisering av löneunderlag. Dels en ny funktion kopplat till lönesystemet samt en funktion kopplat till 
förtroendemannaregistret. Men anledning av situationen med Covid-19 har arbetet blivit tvunget att pausas och kommer att återupptas senare 
(Kommunstyrelsen) 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i samverkan med Fritids-och folkhälsonämnden utreda möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 
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Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 5(18) 

Uppdrag Status april 2020 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Kommentar Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed väg 1701 där Trafikverket är 
väghållare. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor varför huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som ansvarar för dessa frågor. 
Tekniska förvaltningen har under 2017 försett sträckan med ny beläggning. Kostnaden för belysning uppskattas till ca 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om huvudmannaskap med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed sträckan. (Tekniska nämnden) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniskavaror, se över bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska varor 

Kommentar Uppdraget är under beredning och en översyn av bestämmelser kommer troligen att göras i år. (Kommunstyrelsen) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som tidigare lyfts i ärendet.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Kommentar 
Arbete pågår med avsikt att kunna ge mer besked vid tertial 2. 
(Kommunstyrelsen) 

Nämnderna ska motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.  Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar Revisorskollegiet föreslår äldre medarbetare att vara kvar efter 65 år. (Revisorskollegiet) 
 
 
Det här handlar om uppdrag över en längre tidsperiod utan ett skarpt slut. I de fall där förvaltningen har sett ett behov av att en medarbetare kvarstår i anställning efter 65 års ålder 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 4(18) 

Uppdrag Status april 2020 

KF 2019-10-17 

Kommentar Den ursprungliga planen är att testa en pilotanläggning på Sobacken under våren för att utreda hur avloppslam kan omvandlas till biokol genom torkning och pyrolys. 
Planen är att alla tre fraktioner avloppsslam, trädgårdsavfall och gödsel från Djurparken ska blandas för att sedan göra biokol av den blandningen. Med anledning av rådande 
situation med Covid-19 kommer arbetet med dessa tester på pilotanläggningen troligtvis inte att kunna genomföras innan sommaren. Allt är dock förberett så när situationen 
förändras startar arbetet med pilotanläggningen. (Kommunala bolag) 

Borås Kommuns Parkerings AB ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser  Geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
25.Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på parkeringsplatser!  
KF 2019-10-17 

Kommentar På befintliga markanläggningar som arrenderas av Borås kommuns Parkerings AB finns intresse av nybyggnation, vilket betyder att en investering inte lönar sig på 
dessa platser, då de enbart kommer finnas en kortare tid.Bolaget kommer istället att vid varje nybyggnation titta på alternativet att montera solceller eller annan motsvarande teknik 
på dessa fastigheter. I samband med detta kan det kombineras med exempelvis batteriackumulering om det är lämpligt. Bolaget följer utvecklingen kontinuerligt för 
solcellsinstallationer, eller likvärdig utrustning, vid alla typer av installationer av elprodukter. (Kommunala bolag) 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera kommunägd mark för att finna platser som kan vara lämpliga för markbaserad solkraft.  Ej 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Svar på motion av David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C): Möjliggör markbaserad solkraft!  
KF 2019-10-17 

Kommentar 
Motionssvar/utredning ska påbörjas under 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

I första hand undersöka möjligheterna till att ge förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås Stads lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i 
sina kriterier till löneunderlag. Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för kostsam lösning I andra hand undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av löneunderlag 

Kommentar 
Det har startats en projektgrupp som kommer kolla på två olika system för digitalisering av löneunderlag. Dels en ny funktion kopplat till lönesystemet samt en funktion kopplat till 
förtroendemannaregistret. Men anledning av situationen med Covid-19 har arbetet blivit tvunget att pausas och kommer att återupptas senare 
(Kommunstyrelsen) 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i samverkan med Fritids-och folkhälsonämnden utreda möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen.  Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 
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har förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Det arbetssättet kommer förvaltningen att tillämpa i 
fortsättningen. Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetsmarknaden är gynnsam för personer med teknisk utbildning/erfarenhet varför förvaltningen gärna ser att medarbetarna arbetar vidare efter 65 år vilket också kommuniceras. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till 
äldre medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Vid de årliga medarbetarsamtalen tas frågor om pensionering upp med de medarbetare som börjar närma sig pensionsåldern. Gensvaret varierar beroende på flera faktorer, t.ex. 
hur man mår rent fysiskt men också hur livssituationen ser ut i övrigt. 
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att 
erbjuda nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa 
en möjlighet åt alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65  år. Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är 
möjligt. Inom förvaltningen är det framörallt badverksamheten som har en fysisk ansträngande arbetsmiljö. Inom verksamheten har man sedan tidigare arbetat med insatser för att 
få medarbetare att orka fram till 65 år. Detta arbete behöver fortsätta.   (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är 
möjligt. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Studier från SKR visar att en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för 
att skapa bra arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur mycket man vill 
jobba, vilket också är en faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att 
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fortsätta vara verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en 
enormt viktig resurs på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom svårrekryterade grupper. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar efter 65 vid medarbetarsamtalet. Förvaltningsövergripande rutin - möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren 
fyller 66 år. Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera äldre att vilja vara kvar efter 65. Grundskoleförvaltningen 
har deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar systematiskt 
med arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor 
valfrihet i hur mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet. Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten att själva 
välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara verksamma. Dessa personer, både de som tagit ut 
ålderspension, men även de som är kvar i sin ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens beslut 
om lönetillägg för personer över 66 år inom svårrekryterade grupper. Från mars 2020 har förhandlingsdelegationen fattat beslut om att öka tillägget till 3000 kr/heltidstjänst. Under 
våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef är aktiva deltagare i flera av grupperna.  (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade yrkesgrupper (delegationsbeslut) 
 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens (exempel, vara mentorer) 
 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan göra att 

äldre bättre kan klara av förändrade arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten och arbetsplatser. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade yrkesgrupper (delegationsbeslut) 
 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 
 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 
 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens (exempel, vara mentorer)  
 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan göra att 

äldre bättre kan klara av förändrade arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten och arbetsplatser.  
(Arbetslivsnämnden) 
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har förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Det arbetssättet kommer förvaltningen att tillämpa i 
fortsättningen. Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetsmarknaden är gynnsam för personer med teknisk utbildning/erfarenhet varför förvaltningen gärna ser att medarbetarna arbetar vidare efter 65 år vilket också kommuniceras. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till 
äldre medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Vid de årliga medarbetarsamtalen tas frågor om pensionering upp med de medarbetare som börjar närma sig pensionsåldern. Gensvaret varierar beroende på flera faktorer, t.ex. 
hur man mår rent fysiskt men också hur livssituationen ser ut i övrigt. 
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att 
erbjuda nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa 
en möjlighet åt alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65  år. Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är 
möjligt. Inom förvaltningen är det framörallt badverksamheten som har en fysisk ansträngande arbetsmiljö. Inom verksamheten har man sedan tidigare arbetat med insatser för att 
få medarbetare att orka fram till 65 år. Detta arbete behöver fortsätta.   (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är 
möjligt. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Studier från SKR visar att en god arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med arbetsmiljöarbetet för 
att skapa bra arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur mycket man vill 
jobba, vilket också är en faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att 
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Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar med att motivera medarbetare att arbeta efter 65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att erbjuda för svårrekryterade personalgrupper från det kalenderår personen 
fyller 66 år. Information kring detta har spridits i förvaltningen. 
De nya LAS-reglerna som träder i kraft från den 1 januari och nyligen presenterades, att personer ska ha rätt att arbeta till 68 år från 1 januari 2020 har kommunicerats ut och gjorts 
kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete för 
fortsatt arbete med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  Geno
mfört 

11 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

4 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar Revisionskontoret har inga deltidstjänstgörande. (Revisorskollegiet) 
 
Förvaltningen ser uppdraget som slutfört. Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få och grundsysselsättningsgraden på förvaltningen är heltid. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har endast heltidsanställda men ett par undantag där medarbetarna av olika anledningar endast kan arbeta halvtid. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter arbetar 96,9 % av medarbetarna heltid (97,9 % av kvinnorna och 96,6 % av männen). De som arbetar deltid är de medarbetare som sedan 
tidigare har icke begränsade sjukersättningar. (Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda heltidstjänster till alla som önskar 
heltidtidstjänstgöring. På Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att alla erbjuds heltidstjänst med 
möjlighet till att kunna välja tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och konsumentnämnden) 
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Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är fler 
kvinnor än män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra detta organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och familjeliv går att förena. (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen har en hög andel medarbetare som arbetar heltid. Bland männen är det 100 procent som arbetar heltid medans det bland kvinnorna är 96 procent och har varit på 
liknande nivåer de senaste åren. Förvaltningen behöver fortsatt motivera kvinnor att i högre utsträckning arbeta heltid. För att möjliggöra detta organiseras arbetet så långt det är 
möjligt så att arbete och familjeliv går att förena. 
  
(Kulturnämnden) 
 
 
För att motivera de som jobbar deltid att öka sin sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda arbetsvillkor i 
verksamheterna. 
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 2017 angav 68,5% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är det möjligt att förena arbete med familjeliv". Detta är 
troligtvis ett resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att skapa hållbara arbetsplatser med bra 
arbetsmiljöarbete och kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de medarbetare som valt att gå 
ner i tid av olika anledningar att vilja arbeta mer. Nästa medarbetarenkät genomförs under hösten 2019, och det blir intressant att följa resultatet på frågan som hänvisas till ovan. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare om möjligheten till heltid. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera deltidsanställda att arbeta heltid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan. Heltidsbeslutet för Borås Stad är fullt ut infört i förvaltningen. Efter januari 
månad var andelen heltidstjänster 97,3 % av förvaltningens tillsvidaretjänster. Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på deltid utifrån lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen ansöker i undantagsfall om dispens från heltidsbeslutet. Det handlar främst om lärartjänster inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom 
specifika yrkesutbildningar. Medarbetare som är anställda på dessa tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller uppdrag utanför Borås Stad. Dessa medarbetare har 
också företrädesrätt till heltid i förvaltningen inom ramen för sitt anställningsavtal om de skulle önska det och om möjlighet skulle uppstå. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

 Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 
 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte att undersöka om det finns organisatoriska orsaker bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i arbetet, 

arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, ledning och styrning, delaktighet, arbetstid 
 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 

deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
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Vård- och äldrenämnden 
Nämnden arbetar med att motivera medarbetare att arbeta efter 65 år. Ett särskilt lönetillägg finns att erbjuda för svårrekryterade personalgrupper från det kalenderår personen 
fyller 66 år. Information kring detta har spridits i förvaltningen. 
De nya LAS-reglerna som träder i kraft från den 1 januari och nyligen presenterades, att personer ska ha rätt att arbeta till 68 år från 1 januari 2020 har kommunicerats ut och gjorts 
kända i förvaltningen. En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete för 
fortsatt arbete med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  Geno
mfört 

11 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

4 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar Revisionskontoret har inga deltidstjänstgörande. (Revisorskollegiet) 
 
Förvaltningen ser uppdraget som slutfört. Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få och grundsysselsättningsgraden på förvaltningen är heltid. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har endast heltidsanställda men ett par undantag där medarbetarna av olika anledningar endast kan arbeta halvtid. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid. 
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter arbetar 96,9 % av medarbetarna heltid (97,9 % av kvinnorna och 96,6 % av männen). De som arbetar deltid är de medarbetare som sedan 
tidigare har icke begränsade sjukersättningar. (Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda heltidstjänster till alla som önskar 
heltidtidstjänstgöring. På Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att alla erbjuds heltidstjänst med 
möjlighet till att kunna välja tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och konsumentnämnden) 
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(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera deltidstjänstgörande att arbete heltid med:  

  Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 
 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte att undersöka om det finns organisatoriska orsaker bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i arbetet, 

arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, ledning och styrning, delaktighet, arbetstid  
 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen redovisas att genomföra aktiviteter enligt ovan samt vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 

deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
(Arbetslivsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Verksamhetsområde hemtjänst har under hösten 2019 genomfört utbildningar i hälsosamma scheman. Syftet har varit att skapa förutsättningar för medarbetarna att i större 
utsträckning arbeta heltid. 
 
Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad en gång per år. Grunden är att alla anställda har en heltidsanställning i botten. 
 
Medarbetare från förvaltningens HR-funktion deltar i den centrala arbetsgrupp som arbetar med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.  Geno
mfört 

8 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Förvaltningen har genom projektet "Frisk organisation" påbörjat ett stadsövergripande arbete för att på ett proaktivt sätt arbeta med den del av Borås Stads sjukfrånvaro som kan 
härledas till organisatoriska faktorer. Projektet pågår under 3 år och kommer förhoppningsvis att bidra till att staden hitta nya vägar att organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaro. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har i den interna kontrollplanen lyft risken med för hög belastning på medarbetarna. Detta är något som diskuteras löpande på förvaltningens ledningsmöten. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden arbetar förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa samverkar samtliga inblandade aktörer kring insatserna på ett 
systematiskt och strukturerat arbetssätt. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron. Varje månad analyseras sjukfrånvaron för att få fram en bild av orsaken. En annan del i 
det arbetet är att tydliggöra kopplingar mellan organisatoriska faktorer, t.ex. konflikter i arbetsgrupper, och sjukfrånvaro och agera med lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med 
orsakerna. 
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatistiken varje månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell arbetskapacitet. Vi sätter in tidiga resurser genom att 
anlita företagshälsovården. 
 
Verksamheterna ansvarar för att organisera sina avdelningar så att möjlighet till back-up finns tillgänglig, vilket ökar tryggheten för de anställda vid eventuell frånvaro.  (Tekniska 
nämnden) 
 
Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer samverka kring insatserna på ett systematiskt och 
strukturerat arbetssätt. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att aktivit arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. Förvaltningen kommer fortsatt kartlägga, följa upp och analyser sjukfrånvaron i nära samarbete mellan HR och chefer. 
Förvaltningen kan öka sitt samarbetat med den centrala enheten organisationshälsan samt företagshälsovården, i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser. Sammantaget hoppas förvaltningen det ska ge resultat. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att aktivt arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. Förvaltningen kommer fortsatt kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron i nära samarbete mellan HR och chefer. 
I arbetet med att förebygga ohälsa och sjukskrivning samarbetar förvaltningen med företagshälsovården och planerar att öka samarbetet med den centrala enheten 
organisationshälsan, i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda arbetsplatser. Sammantaget hoppas förvaltningen det ska ge resultat. 
(Kulturnämnden) 
 
 
Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i 
det dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat 
kontinuerliga utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. 
Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba förebyggande och främjande och på så sätt också 
minska sjukfrånvaron. 
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(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
 
Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera deltidstjänstgörande att arbete heltid med:  

  Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 
 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte att undersöka om det finns organisatoriska orsaker bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i arbetet, 

arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, ledning och styrning, delaktighet, arbetstid  
 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen redovisas att genomföra aktiviteter enligt ovan samt vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 

deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
(Arbetslivsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Verksamhetsområde hemtjänst har under hösten 2019 genomfört utbildningar i hälsosamma scheman. Syftet har varit att skapa förutsättningar för medarbetarna att i större 
utsträckning arbeta heltid. 
 
Nämnden erbjuder medarbetarna att välja sin tjänstgöringsgrad en gång per år. Grunden är att alla anställda har en heltidsanställning i botten. 
 
Medarbetare från förvaltningens HR-funktion deltar i den centrala arbetsgrupp som arbetar med frågan. (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.  Geno
mfört 

8 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Förvaltningen har genom projektet "Frisk organisation" påbörjat ett stadsövergripande arbete för att på ett proaktivt sätt arbeta med den del av Borås Stads sjukfrånvaro som kan 
härledas till organisatoriska faktorer. Projektet pågår under 3 år och kommer förhoppningsvis att bidra till att staden hitta nya vägar att organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaro. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har i den interna kontrollplanen lyft risken med för hög belastning på medarbetarna. Detta är något som diskuteras löpande på förvaltningens ledningsmöten. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
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Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta i projektet "Positiv Rörelse"- Ett 
kompetensutvecklingsprojekt för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås Stads projekt 
"Organisationshälsa" vars syfte är att minska sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och tre enheter inom kost och lokalvård är igång med organisationshälsa. 
Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår (Grundskolenämnden) 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med 
förutsättningar i arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller organisatorisk nivå vid behov. 
Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen av Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets utfall för året. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet (exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta chefen i 
vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 
 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till enhetschefer för åtgärder 
 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar 
 att arbeta med tidiga insatser på individ och organisatorisk nivå 
 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående:  

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet (exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta chefen i 
vardagsarbetet 

  att ha regelbundna månadsuppföljningar med ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 
 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till enhetschefer för åtgärder 
 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar 
 att arbeta med tidiga insatser på individ och organisatorisk nivå 
 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning.  
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(Arbetslivsnämnden) 
 
Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringsarbete för sjukskrivna medarbetare. Enhetscheferna erbjuds utbildning i rehabilitering av förvaltningens HR-specialister. En 
arbetsmiljöutbildning ges i förvaltningens regi till skyddsombud/arbetsplatsombud och enhetschefer tillsammans vilket visat sig vara en framgångsfaktor. 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp ett Borås stads övergripande arbete för fortsatt arbete med 
frågan hur nämnderna ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron.  (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska genom digitalisering frigöra värdeskapande tid.  Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 Ej 
svarat 

23 
(st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Förvaltningens arbete fortgår för att öka digitaliseringen och frigöra värdeskapande tid genom till exempel genomföra möten via Skype och på så vis minska ner på restid till och 
från möten. I personal och förhandlings arbete ligger att anpassa och införliva de verktyg Borås Stad har inom HR-området så att dessa stödjer HR-processerna. Inom ramen för 
digitalisering ligger också uppbyggnaden och utveckling av en HR-modul i Stratsys. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillgång till all digitalisering som är nödvändig för ett effektivt arbete. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Inom bygglovsverksamheten har de digitala verktygen utvecklats, bland annat genom e-tjänster som möjliggör en helt digital ansökan. Bygglovsprocessen har till vissa delar 
automatiserats via en så kallad digital robot vilket skapar ett värde för kunden med en kortare och effektivare handläggningstid. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö. Inom ramen för det arbetet tas mål fram. Ett övergripande mål för perioden 2018-2020 handlar om 
IT-verktyg; de verktyg som finns att tillgå används på ett adekvat sätt i verksamheterna och att också hitta nya IT-lösningar. Förvaltningen är representerad i en centralt sammansatt 
grupp som undersöker möjligheterna till digitaliseringar inom personalområdet. 
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Förvaltningen ligger i framkant med digitala möten, vilka i sin tur sparar tid då dessa är mer effektiva. Sedan 2019 är körjournaler i bilpoolsbilar digitala. 
 
Förvaltningen önskar att fler interna e-tjänster blir tillgängliga för medarbetarna så att processer kan genomföras digitalt istället för analogt, exempelvis ansökan om 
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Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta i projektet "Positiv Rörelse"- Ett 
kompetensutvecklingsprojekt för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås Stads projekt 
"Organisationshälsa" vars syfte är att minska sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och tre enheter inom kost och lokalvård är igång med organisationshälsa. 
Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår (Grundskolenämnden) 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med 
förutsättningar i arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller organisatorisk nivå vid behov. 
Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen av Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets utfall för året. (Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet (exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta chefen i 
vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 
 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till enhetschefer för åtgärder 
 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar 
 att arbeta med tidiga insatser på individ och organisatorisk nivå 
 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående:  

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet (exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta chefen i 
vardagsarbetet 

  att ha regelbundna månadsuppföljningar med ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 
 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till enhetschefer för åtgärder 
 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar 
 att arbeta med tidiga insatser på individ och organisatorisk nivå 
 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 
 att utveckla specialkompetens och metodstöd 
 att erbjuda mentorer och handledning.  
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friskvårdsbidrag, anställningsavtal och många andra blanketter kopplade till anställning.  (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska intensifiera sitt digitaliseringsarbete. En kartläggning av pågående arbete, behov och framtida möjligheter har 
påbörjats och kommer rapporteras till nämnden under året. Kartläggningen berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan 
organiseras och utvecklas. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling och kommer innebära förändrade arbetssätt, 
förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig 
kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska 
friktionen till ett digitalt arbetsliv.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya möjligheter med digitaliseringen och arbetar kontinuerligt 
med att digitalisera i flera verksamheter. På sikt kommer digitaliseringen att förändra arbetssätt och frigöra tid för medarbetare att arbeta med kvalitetshöjande insatser i 
verksamheten. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling och kommer innebära förändrade arbetssätt, förhållningssätt och 
rutiner för medarbetare vilket i sin tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling av 
förvaltningens befintliga medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i förvaltningen. 
(Kulturnämnden) 
 
 
IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även 
ansökan om förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola.Pingpong är ett annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta inom verksamheten. Information kan enkelt 
förmedlas till vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas till läroplanens mål och 
dokumentation över undervisning kan sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. Förvaltningen arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att rehabiliteringsärenden går att 
följa på ett överskådligt sätt för de professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar rapporteringen och uppföljningen 
av arbetsskador och tillbud i, bland annat, samverkansgrupperna. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att verksamheterna har välfungernade digitala verktyg i sitt 
arbete. 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, ekonomi, personal och verksamhetsplan. Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp att genom digitalisering frigöra 
värdeskapande tid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. 
(Grundskolenämnden) 
 
 
Skolans digitalisering är ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i 
att skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och flera insatser har genomförts för att skapa goda 
förutsättningar för skolans digitalisering bl.a. en gemensam skolportal för inloggning i samtliga pedagogiska system. Förvaltningen har dessutom under året startat upp ett arbete 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2335

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 15(18) 

Uppdrag Status april 2020 

med att ta fram en gemensam digitaliseringsplan för förvaltningen, ett arbete som syftar till att höja den digitala kompetensen samt skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna. 
Arbetet med skolans digitalisering har under året hämmats av  driftsproblem i ett av de stora administrativa systemen (IST) samt att Covid 19 begränsat möjligheten att slutföra 
arbetet med digitaliseringsplanen inom satt tidsram, arbetet kommer att fortsätta när ordinarie verksamhet återupptas. Förvaltningens bedömning är att den digitala kompetensen 
hos samtliga lärare kommer att öka avsevärt under den tid som undervisningen bedrivs genom fjärr- och distansundervisning vilket i förlängningen kommer att frigöra 
värdeskapande tid. 
(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype och Teams för att minska antalet resor 
 digitala signaturer för sociala jouren 
 nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis råd-stöd chattforum 
 införa Socialtjänst online. 

(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
 
Försörjningsenheten kommer att utveckla verksamheten genom att införa e-tjänster. Projektet började under år 2019. Projektgrupp är tillsatt, målsättningen är att införa Mina Sidor 
för sökande av ekonomiskt bistånd vilket innebär att kunna se sitt ärende digitalt, få information om eventuell komplettering, när ärendet har beslutats och när utbetalningarna 
kommer att ske.  Därefter kommer försörjningsenheten att arbeta för införandet av digitala ansökningar i stället för som nu i pappersform. Detta kommer att frigöra tid hos 
socialsekreterarna för att lägga mer tid för det sociala arbetet. (Arbetslivsnämnden) 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Vård och äldrenämnden har genomfört flera projekt för att frigöra värdeskapande tid genom digitalisering. Under 2019 infördes inköp online för dagligvaror i alla hemtjänstgrupper. 
Brukare som har inköp som biståndsbedömd insats utför inköpet tillsammans med ett inköpsombud (omvårdnadspersonal) i hemmet via internet. Digitala signeringslistor för 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (ex läkemedelsgivning) infördes också under 2019. Hemtjänsten har börjat att använda en app för att kunna läsa genomförandeplaner, 
vårdplaner och dokumentera i verksamhetssystemet Viva. Under 2020 kommer appen att börja användas på vård- och omsorgsboende. Legitimerad personal kommer under året 
att börja använda Viva-webb för att kunna dokumentera hemma hos patienten. 
 
Under 2019 genomförde nämnden en upphandling av så kallad trygghetshubb för ordinärt boende, särskilt boende och mobilt trygghetslarm utanför hemmet, samt diverse digitala 
tillbehör (välfärdsteknik). Nämndens tilldelningsbeslut överklagades och upphandlingen kommer att göras om under 2020. 
 
Nämnden har ansökt om statsbidrag för ökad digitalisering i äldreomsorgen. Om ansökan beviljas kommer statsbidraget bland annat att användas för att utveckla en integration 
mellan verksamhetssystemet Viva och kvalitetsregistret Senior Alert. En integration innebär att den legitimerade inte behöver dokumentera riskbedömningar och uppföljningar i två 
system. (Vård- och äldrenämnden) 

Nämnderna ska arbeta för att öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande.  Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 
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friskvårdsbidrag, anställningsavtal och många andra blanketter kopplade till anställning.  (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska intensifiera sitt digitaliseringsarbete. En kartläggning av pågående arbete, behov och framtida möjligheter har 
påbörjats och kommer rapporteras till nämnden under året. Kartläggningen berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan 
organiseras och utvecklas. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling och kommer innebära förändrade arbetssätt, 
förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig 
kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska 
friktionen till ett digitalt arbetsliv.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya möjligheter med digitaliseringen och arbetar kontinuerligt 
med att digitalisera i flera verksamheter. På sikt kommer digitaliseringen att förändra arbetssätt och frigöra tid för medarbetare att arbeta med kvalitetshöjande insatser i 
verksamheten. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling och kommer innebära förändrade arbetssätt, förhållningssätt och 
rutiner för medarbetare vilket i sin tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling av 
förvaltningens befintliga medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i förvaltningen. 
(Kulturnämnden) 
 
 
IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även 
ansökan om förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola.Pingpong är ett annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta inom verksamheten. Information kan enkelt 
förmedlas till vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas till läroplanens mål och 
dokumentation över undervisning kan sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. Förvaltningen arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att rehabiliteringsärenden går att 
följa på ett överskådligt sätt för de professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar rapporteringen och uppföljningen 
av arbetsskador och tillbud i, bland annat, samverkansgrupperna. Förvaltningen arbetar löpande med att säkerställa att verksamheterna har välfungernade digitala verktyg i sitt 
arbete. 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, ekonomi, personal och verksamhetsplan. Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp att genom digitalisering frigöra 
värdeskapande tid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. 
(Grundskolenämnden) 
 
 
Skolans digitalisering är ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i 
att skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och flera insatser har genomförts för att skapa goda 
förutsättningar för skolans digitalisering bl.a. en gemensam skolportal för inloggning i samtliga pedagogiska system. Förvaltningen har dessutom under året startat upp ett arbete 
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 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Förvaltningens arbete fortgår enligt planering. Förvaltningen är delaktig i arbetet med Integrationsmodellen som syftar till att öka möjligheterna till arbete för grupper som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka anställningsbarheten för vissa individer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har under flera år tagit emot feriearbetare med särskilda behov. Förvaltningen har också ett nära samarbete med arbetsförmedlingen för att 
möjliggöra exempelvis utvecklingsanställningar.  (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet ökat de senaste åren. Det beror både på relativt stora pensionsavgångar, men också på att den tid en medarbetare 
som rekryterats stannar kvar i förvaltningen har blivit kortare, generellt sett. Med ett ökat rekryteringsbehov krävs flera olika typer av insatser för att täcka behovet. I den tidigare 
beslutade Kompetensförsörjningsplan finns prioriterade mål som ligger i linje med frågeställningen.  
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den 
reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då förvaltningen ser att det är framtidens kommande 
medarbetare. (Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att i samband med 
framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i större utsträckning skapa förutsättningar för 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att arbetstid frigörs för 
grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan kommer det identifiera insatser som kan samordnas 
gemensamt inom staden. Förvaltningen har en ambition att starta arbetslag som kan arbeta i våra olika friluftsområden, där vi har spår och leder samt utebadplatser. I dessa 
områden finns lämpliga och meningsfulla arbetsobjekt, som är till nytta för kommuninvånarna och besökare. En handledare/arbetsledare kan ombesörja 3-4 arbetstagare som 
kommer från målgruppen med funktionsnedsatta. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
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Kulturnämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Förvaltningen planerar att i samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i 
större utsträckning skapa förutsättningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i Kulturförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att 
arbetstid frigörs för grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. 
I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan kommer det identifieras insatser som kan samordnas gemensamt inom staden. (Kulturnämnden) 
 
 
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ett antal valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda personer, både i vår förvaltning men även för personer som av olika 
anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från andra förvaltningar. 
Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att samtliga 
medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för yrkena i vår verksamhet. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som 
HR-chef från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Förskolenämnden) 
 
Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och har 
språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska 
kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är starkare och utbildning är genomförd. Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp för att öka anställningsbarheten för de 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen. (Grundskolenämnden) 
 
En väg in i Borås Stad - rekrytering av timavlönade medarbetare. Uppföljning och samtal för att medarbetarna skall skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i Borås Stad. 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom målgruppen ska återgå i utbildning eller bli 
anställningsbara.Vuxenutbildningen arbetar med: Integrationsmodellen. Integrationsmodellen går ut på att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att 
genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke såsom exempelvis lokalvårdare, omvårdnadspersonal eller kock. SFI-kombi - SFI kombineras med yrkesutbildning i syfte att 
individen ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Dua-delegationen för unga ut i arbete.Utbildningskontrakt innebär att de ungdomar över 20 år som inte har en färdig 
gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra klart den. 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. I detta arbete, som samordnas och leds 
av personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister 
som HR-chef från förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden) 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta för att öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande enligt nedan: 

 I kompetensförsörjningsplan och kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av kompetenshöjande insatser som ökar genom anställningsbarhet. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
 
Detta är Jobb Borås huvuduppdrag, genom samverkan med främst Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen stärker verksamheten personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden. Genom samarbetet finns det idag ca 512 Boråsare som har särskilda behov för att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. För att långsiktigt stärka 
individerna görs det en individuell anpassad genomförandeplan, som ofta innefattar utbildning på del av arbetstiden. Utbildningen kan handla om att individen ska få en sådan 
kompetens att han/hon kan fortsätta anställning i något av kommunens bristyrken. Jobb Borås har även uppdrag att söka upp och erbjuda insatser för Boråsare 16-29 år som inte 
har gymnasiekompetens och saknar myndighetskontakter. Individerna erbjuds insatser i form av praktik, ungdomsanställningar och motiverande insatser, med målet att främst gå 
en reguljär utbildning. Verksamhet finns även för att tidigt fånga upp utrikes födda kvinnor som varit föräldralediga och arbeta med deras inträde på arbetsmarknaden. 
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Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Förvaltningens arbete fortgår enligt planering. Förvaltningen är delaktig i arbetet med Integrationsmodellen som syftar till att öka möjligheterna till arbete för grupper som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka anställningsbarheten för vissa individer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har under flera år tagit emot feriearbetare med särskilda behov. Förvaltningen har också ett nära samarbete med arbetsförmedlingen för att 
möjliggöra exempelvis utvecklingsanställningar.  (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet ökat de senaste åren. Det beror både på relativt stora pensionsavgångar, men också på att den tid en medarbetare 
som rekryterats stannar kvar i förvaltningen har blivit kortare, generellt sett. Med ett ökat rekryteringsbehov krävs flera olika typer av insatser för att täcka behovet. I den tidigare 
beslutade Kompetensförsörjningsplan finns prioriterade mål som ligger i linje med frågeställningen.  
(Servicenämnden) 
 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den 
reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då förvaltningen ser att det är framtidens kommande 
medarbetare. (Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att i samband med 
framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i större utsträckning skapa förutsättningar för 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att arbetstid frigörs för 
grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan kommer det identifiera insatser som kan samordnas 
gemensamt inom staden. Förvaltningen har en ambition att starta arbetslag som kan arbeta i våra olika friluftsområden, där vi har spår och leder samt utebadplatser. I dessa 
områden finns lämpliga och meningsfulla arbetsobjekt, som är till nytta för kommuninvånarna och besökare. En handledare/arbetsledare kan ombesörja 3-4 arbetstagare som 
kommer från målgruppen med funktionsnedsatta. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
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(Arbetslivsnämnden) 
 
Under 2019 startade nämnden i samverkan med Arbetslivsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett projekt kring nya yrkestitlar inom äldreomsorgen. I projektet 
har nyanlända och andra personer som står till arbetsmarknadens förfogande erbjudits en utbildning till servicebiträde. Deltagarna har under ett års tid varvat serviceutbildning, 
språkutbildning och praktik på någon enhet. De som klarar kraven för anställning som servicebiträde erbjuds efter slutförd utbildning en tillsvidareanställning i förvaltningen. Ett syfte 
med att införa nya titlar är att använda personalens kompetens rätt ex genom att avlasta undersköterskor serviceuppgifter så att de kan arbeta mer med omvårdnadsinsatser. Ett 
annat syfte är att servicebiträdena ska närma sig ett arbete inom vård och omsorg genom att motiveras att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. De medarbetare som varit 
handledare till deltagarna har fått en utbildning för att bli språkombud. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med 
hur nämnderna ska öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande.  (Vård- och äldrenämnden) 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Stadsledningskansliet har startat upp ett stadsövergripande arbete tillsammans med förvaltningarna för att driva samtliga uppdrag från personalekonomisk redovisning. Dessa 
uppdrag kvarstår under våren. 
(Kommunstyrelsen) 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00243 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.            

Ärendet i sin helhet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2019 på +0,4 mnkr jämfört 
med +2,3 mnkr för 2018. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 51,7 mnkr, 
balansomslutningen 151,8 mnkr och soliditeten 34 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2019 till förbundet var 83,5 mnkr (f å 81,2 mnkr). 

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2019 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-08-24 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 
3. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2020-03-24   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 18(18) 

Uppdrag Status april 2020 

(Arbetslivsnämnden) 
 
Under 2019 startade nämnden i samverkan med Arbetslivsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett projekt kring nya yrkestitlar inom äldreomsorgen. I projektet 
har nyanlända och andra personer som står till arbetsmarknadens förfogande erbjudits en utbildning till servicebiträde. Deltagarna har under ett års tid varvat serviceutbildning, 
språkutbildning och praktik på någon enhet. De som klarar kraven för anställning som servicebiträde erbjuds efter slutförd utbildning en tillsvidareanställning i förvaltningen. Ett syfte 
med att införa nya titlar är att använda personalens kompetens rätt ex genom att avlasta undersköterskor serviceuppgifter så att de kan arbeta mer med omvårdnadsinsatser. Ett 
annat syfte är att servicebiträdena ska närma sig ett arbete inom vård och omsorg genom att motiveras att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. De medarbetare som varit 
handledare till deltagarna har fått en utbildning för att bli språkombud. 
 
En central arbetsgrupp med HR-specialister från olika förvaltningar och HR-strateger från stadskansliet har startat upp ett Borås Stadsövergripande arbete för fortsatt arbete med 
hur nämnderna ska öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande.  (Vård- och äldrenämnden) 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Ärende som har genererat uppdraget 
Dnr 2018-00215 Personalekonomisk redovisning 2017 

Kommentar 
Stadsledningskansliet har startat upp ett stadsövergripande arbete tillsammans med förvaltningarna för att driva samtliga uppdrag från personalekonomisk redovisning. Dessa 
uppdrag kvarstår under våren. 
(Kommunstyrelsen) 
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Dygnet runt, 
365 dagar om året, finns vi 
för invånarnas säkerhet och 

upprätthåller beredskap för att 
hantera olika typer av olyckor. 
Vi är omkring 500 anställda 
och tillsammans arbetar vi 
för att nå vår vision om 

ett säkert och 
olycksfritt samhälle 
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Inledning

Förbundsledningen har ordet

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande 

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, SÄRF, 
växer men det är inte storleken 
eller antalet som avses. Vi har gått 
från synsättet att räkna personal 
till att räkna med personal. Ett 
ökat medarbetarinflytande 
och engagemang har inneburit 
önskade förändringar med 
tydligare ledning och styrning av 
verksamheten vilket har stärkt 
organisationen som helhet. 

Den nya direktionen som 
tillträdde 2019 har varit 
involverade i flera omfattande 
ärenden och beslut. Under 
beredningen av en ny 
ekonomisk fördelningsmodell 
kom Medlemsrådet fram till 
en ekonomisk lösning som 
beslutades av respektive 
kommunfullmäktige och därefter 
infördes i förbundsordningen, 
gällande från 2020. 

Arbetet med förbundets 
Handlingsprogram för 2016-2019 
innebar inte endast ett avslut 
under året, utan även en nystart 

i framtagandet av ett nytt inför 
den kommande fyraårsperioden. 
Med tidigare erfarenhet innebär 
det nya handlingsprogrammet 
flera förändringar. Inte minst att 
organisationens samlade kraft ska 
bidra till att uppnå de nationella 
säkerhetsmålen, alltifrån individ-, 
direkt-, indirekt-, strategisk- och 
politisk nivå.  

Förbundets portar har öppnats 
mot omvärlden på ett nytt 
sätt. Vikten av samverkan 
och samarbete internt likväl 
som externt är förutsättningar 
för att skapa en effektivare 
räddningstjänst. Landshövdingen 
i Västra Götaland, Anders 
Danielsson, besökte SÄRF under 
våren, ett tillfälle att diskutera våra 
myndigheters mellanhavanden 
och möjligheter för utveckling. 
Generaldirektören för 
Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, MSB, Dan 
Eliasson, fick i höstas en 
förevisning av medarbetares idéer 
om hur småskaliga insatser med 
flygplan kan göra stor skillnad 

vid brand i skog och terräng 
samt ett besök på förbundets 
gedigna utbildningsanläggning. 
Diskussioner fördes även 
kring lösningar för en mer 
effektiv rekrytering av 
räddningstjänstpersonal, vilket 
inte minst är en nationell 
angelägenhet. 
  
Internt har organisationens 
struktur förändrats för att agilit 
kunna anpassas till nutida liksom 
framtida risker och behov. Nya 
och nödvändiga styrprocesser 
har implementerats under de 
senare åren rörande verksamhet 
och ekonomi för att åstadkomma 
en god ekonomisk hushållning. 
Frukterna av detta arbete har 
fått genomslag med regelbundna 
tertialuppföljningar inklusive 
åtgärder enligt Interkontrollplan. 

En inventering av samverkansavtal  
med angränsande räddningstjänst 
är ständigt aktuellt i syfte att 
räddningsinsats ska kunna 
påbörjas med närmaste resurs. 

Samarbetet inom 
Räddningstjänster i samverkan 
i Västra Götaland, Räddsam 
VG, med 19 räddningstjänster 
som omfattar 50 kommuner 
fortsätter att utvecklas och har 
förstärkts med gemensamma 
utbildningsinsatser för 
personal, operativt stöd och 
forum för chefer och politiker. 
Även utbildningstillfällen 
att öva tillsammans med 
polismyndigheten och 
regionen har inneburit bättre 
förutsättningar för blåljuspersonal 
att förberedas och möta 
allvarliga händelser riktade mot 
civilsamhället. 

Det förebyggande uppdraget 
omfattar alla våra anställda före, 
under och efter räddningsinsats. 
För ökad tyngd och utrymme har 
beslut fattats att förbundet årligen 
ska genomföra två riktade insatser 
utifrån ett helhetsperspektiv. 
Under 2019 genomfördes två 
framgångsrika insatser. Den 
första ägnades främst åt tillsyn på 
vårdboenden samt ett antal skolor. 

Den andra avsåg verksamheters 
hantering av gasflaskor samt 
information till allmänheten 
på lokala samlingpunkter. Att 
öka medvetenheten om det 
individuella brandskyddet genom 
att tillföra kunskap kan begränsa 
olika förlopp med ett snabbt 
agerande, där tidsaspekten kan bli 
mycket avgörande för uppkomna 
skador.

”RiB-lyftet” är ett pågående 
projekt sedan 2017 för att dels 
stärka den interna samhörigheten, 
dels stärka den gemensamma 
förbundsförmågan för vår 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB. Målsättningen för 
2019 var samövning vilket gav ett 
mycket gott resultat och fortsätter 
kommande år. Med gemensamma 
övnings- och utbildningsriktlinjer 
ökar möjligheterna till förbättrade 
insatser. Metodutveckling är 
en viktig del i detta arbete, 
där forskning och beprövad 
erfarenhet möts för att optimera 
resultat. SÄRF avsätter tid åt 
innovationer och följer upp 

resultaten av olycksutredningar 
för att ständigt uppdatera 
färdigheter, vilket har rönt ett gott 
renommé inom området.
 
Guttasjöns övningsanläggning 
används i stor omfattning såväl 
internt som externt med besök 
från totalt 49 nationer genom 
åren. För att öva säkert i en frisk 
arbetsmiljö kräver den drygt 
30 år gamla anläggningen vissa 
förbättringsåtgärder. Nödvändiga 
förändringar av fältet har delvis 
genomförts men ytterligare 
åtgärder kvarstår. Inte minst 
behöver huvudbyggnaden byggas 
om. Resultatet av en förstudie 
presenterades under året, efter 
en framställan från SÄRF 2017. 
Direktionen och Medlemsrådet 
har ställt sig positiva till att 
förarbetet fördjupas under 2020. 

I stödet av den politiska viljan 
och med engagerade medarbetare 
kommer tillväxten inom SÄRF 
att fortsätta som en effektiv 
räddningstjänst i tiden.
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förevisning av medarbetares idéer 
om hur småskaliga insatser med 
flygplan kan göra stor skillnad 

vid brand i skog och terräng 
samt ett besök på förbundets 
gedigna utbildningsanläggning. 
Diskussioner fördes även 
kring lösningar för en mer 
effektiv rekrytering av 
räddningstjänstpersonal, vilket 
inte minst är en nationell 
angelägenhet. 
  
Internt har organisationens 
struktur förändrats för att agilit 
kunna anpassas till nutida liksom 
framtida risker och behov. Nya 
och nödvändiga styrprocesser 
har implementerats under de 
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och ekonomi för att åstadkomma 
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Frukterna av detta arbete har 
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Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Inledning

Uppdrag och mål

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

 
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 

Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Tillsammans med våra 
medlemskommuner arbetar 
vi bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser.  

Vi arbetar även för 
att stödja våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället behöver 

vi identifiera, dokumentera och 
analysera enskilda risker, tillbud 
och olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och tar 
tillvara erfarenheter både i det 
olycksförebyggande arbetet och i 
de insatsoperativa förberedelserna 
kring beredskap för att ständigt 
utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Förvaltningsberättelse

Befolknings- och 
områdesutveckling
Inom förbundets gränser bodde 
det under 2019 drygt 204 000 
invånare. 

Under den senaste tioårsperioden 
har befolkningen totalt sett ökat 
med cirka 8 procent. Utvecklingen 
skiljer sig dock relativt mycket  åt 
mellan våra medlemskommuner. 
Med undantag för Borås stad har 
samtliga kommuner i förbundet 
även en åldrande befolkning. 
Befolkningsökning kan förväntas 
leda till ett ökat antal insatser 
och en åldrande befolkning 
kan förväntas bidra till en ökad 
sårbarhet vid olyckor. 
Vi ser över åren en trend 
med ökat antal omkomna i 
bostadsbränder inom vårt 
område. Detta kan härledas till 
såväl befolkningsökning som 
ökad medellivslängd liksom 
det faktum att äldre bor kvar 
längre i sina hem, i många fall 
utan förmåga att själva sätta sig 
i säkerhet i händelse av brand. 

 

Verksamhetsutveckling

SÄRF fortsätter det långsiktiga 
arbetet med öka kunskaperna i 
individuellt brandskydd. 

Bostäder med brandskydd i 
form av handbrandsläckare 
och brandfilt samt fungerande 
brandvarnare ökar nationellt, dock 
saknas fortfarande fungerande 
brandvarnare i var tionde svenskt 
hem. Vi ser att det finns mycket 
arbete att göra inom detta 
område. Effekten av att själv 
kunna ingripa i händelse av brand 
och bryta eller försvaga förloppet 
är för oss uppenbar.

Geografiskt sett täcker förbundet 
en stor yta, cirka 90 gånger 90 
kilometer, med mycket skog och 
landsbygd. Närmare 20 procent 
av befolkningen bor på orter 
med färre än 200 invånare. I 
genomsnitt bor det ungefär 39 
invånare per kvadratkilometer 
i förbundet, vilket är färre än i 
övriga Västragötalandsregionen. 
Befolkningstätheten är dock 
ojämnt fördelad över ytan.  
I de områden där många bor 

och verkar inträffar fler olyckor 
och olyckorna kan ofta medföra 
större samhälleliga konsekvenser. 
En olycka som inträffar utanför 
tätbebyggt område riskerar 
att ta längre tid att upptäcka 
och det kan krävas mer tid för 
räddningstjänsten att anlända. 
Invånare på landsbygd behöver 
därför ha en högre grad av egen 
förmåga att själva agera och 
begränsa följderna av olyckor 
innan hjälp kommer på plats.
Genom förbundet går riksväg 27, 
40, 41, 42 och 46 samt de primära 
landsvägarna 180, 182, 183, 154, 
156 och 157. Järnvägarna Kust till 
kust-banan, Viskadalsbanan samt 
Älvsborgsbanan går också genom 
förbundet med knutpunkt i Borås. 
SÄRF följer särskilt utvecklingen 
för RV40 då det är den enskilt 
mest trafikerade vägen.

Verktyg för lyckade och 
effektiva insatser
Inom vår operativa verksamhet 
har nu samtliga räddningsstyrkor 
möjlighet att komplettera sina 
lägesrapporter från olycksplats 
med hjälp av bildöverföring.

SÄRF har anpassat strategier 
för att informera och råda 
boende utifrån insatstider och 
vår operativa förmåga. Bland 
annat genomförs områdesbesök 
inom en vecka efter brand eller 
annan händelse i bostäder där 
informationsbehov föreligger. 
Konsekvenssamtal genomförs 
med skolelever efter anlagda 
skolbränder inom samtliga våra 
medlemskommuner. 
För att vi ska kunna genomföra 
säkra och effektiva insatser krävs 
att lättolkad information om 
aktuellt objekt finns tillgänglig. 
Vi har tagit fram vägledning 
för utformning av tekniska 
lösningar för brandskydd 
som kan komma att användas 
vid räddningsinsats. Samtliga 
SÄRF:s automatlarmsobjekt 
finns överskådligt beskrivna 
i de insatskort som förvaras 
lättillgängligt för aktuell 
räddningsstyrka.

Organisationsutveckling
2019 tillträdde en ny politisk 
Direktion för förbundet. 

Direktionen består av sju 
ledamöter och fastställer ramarna 
för verksamhetens omfattning 
och inriktning. De är tillika 
räddningsnämnd och utövar 
därmed det myndighetsansvar 
som lagstiftningen kräver.

Som ett led i SÄRF:s 
säkerhetsskyddsarbete har 
ledningscentralen på Borås 
brandstation, efter beslut från 
Länsstyrelsen, under året klassats 
som skyddsobjekt. 

2016 påbörjades ett part-
sammansatt utvecklingsarbete 
som ledde fram till att en ny 
förvaltningsorganisation trädde i 
kraft 2018 med fokus på ledning 
och styrning av verksamheten. 
Under 2019 har organisationen 
justerats efter de behov som krävs 
för en effektivare räddningstjänst. 
Räddningstjänstuppdraget 
är ett unikt och ansvarsfullt 
samhällsuppdrag som kräver 
agilitet, följsamhet och stabilitet. 
Som ett led i förändringsarbetet 
tillsätter förbundet 2020 en 

Räddningschef  med en ny 
inriktning, en utveckling av 
den lagstadgade rollen utifrån 
samhällets behov av vår totala 
verksamhet. Arbetet utgår ifrån 
systematiska utvärderingar 
genom analys och identifiering 
av risker och hot och är aktivt 
förebyggande i hanteringen av 
miljö- och hälsorisker, liv och 
egendom. Det är till skillnad från 
tidigare ett utåtriktat uppdrag 
som strategisk kontaktperson 
och kunskapsresurs. En 
tydligare tillgång för förbundets 
medlemskommuner och 
inte minst i samverkan med 
lokala, regionala och nationella 
samarbetspartners. Viktiga 
inriktningar för att även framåt 
bedriva effektiv räddningstjänst 
är att såväl bibehålla som fullfölja 
medarbetares engagemang att 
utveckla förbundets gedigna 
kompetens- och metodutveckling. 
Att säkerställa SÄRF:s omfattande 
RiB- och värnorganisation liksom 
ett utvecklat samarbete med våra 
medlemskommuner är andra 
betydelsefulla inriktningar.
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Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning

Ägarförhållanden 
Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 
SÄRF, är ett kommunalförbund 
som organiserar och 
driver räddningstjänst på 
uppdrag av invånarna i sex 
medlemskommuner. 

Kommunalförbundet består av 
Borås stad samt kommunerna 
Svenljunga, Tranemo, Mark, 
Ulricehamn och Bollebygd och 
finansieras till största delen med 
skattemedel. 

2019 var Medlemsbidraget 
165,1 Mkr vilket innebär 
en bidragsfinansiering av 
verksamheten med 88,5 procent 
och en kostnad per invånare inom 
förbundet på 806 kr. Resterande 
finansieras genom intäkter från 
myndighetsutövning, utbildningar, 
automatiska brandlarmstjänster 
och övriga avtalstjänster. 

Pensionsförpliktelser 
SÄRF prognosticerar pensions-
kostnader med en beräknad 
pensionsålder på 59,5 år för 
SAP-R, Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst. Om 
personal fortsätter sin anställning 
längre än så minskas våra 
pensionskostnader. 

Under 2019 hade 15 stycken 
möjlighet att avgå med 
avtalspension men sju valde att 
fortsätta arbeta vilket minskade 
förbundets pensionskostnader för 
2019 med 2,0 Mnkr. 

Risker 
Räddningstjänster har ett 
försäkringsskydd genom 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, för att täcka 
kostnad vid stor skada.

Självrisken är 0,02 procent av 
aktuell kommuns skatteunderlag 

föregående år och sker skadan 
inom Borås, förbundets största 
medlem, blir självrisken ca 4,5 
Mnkr. 

Under 2019 inträffade en 
större händelse, branden på 
Evedalsgatan i Borås. För SÄRF:s 
räkning stannade kostnaden på 
1,1 Mnkr som därmed fick klara 
hela kostnaden själv. 

Budget läggs alltid på ett normalår 
och kostnaden för eventuella 
stora skador får hanteras när de 
uppstår. SÄRF har vid utgången 
av 2019 Eget kapital på 51,6 Mnkr 
och en soliditet på 34 procent 
vilket visar på en långsiktig och 
stabil verksamhet som klarar stora 
händelser.
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Förvaltningsberättelse
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fortsätta arbeta vilket minskade 
förbundets pensionskostnader för 
2019 med 2,0 Mnkr. 

Risker 
Räddningstjänster har ett 
försäkringsskydd genom 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, för att täcka 
kostnad vid stor skada.

Självrisken är 0,02 procent av 
aktuell kommuns skatteunderlag 

föregående år och sker skadan 
inom Borås, förbundets största 
medlem, blir självrisken ca 4,5 
Mnkr. 

Under 2019 inträffade en 
större händelse, branden på 
Evedalsgatan i Borås. För SÄRF:s 
räkning stannade kostnaden på 
1,1 Mnkr som därmed fick klara 
hela kostnaden själv. 

Budget läggs alltid på ett normalår 
och kostnaden för eventuella 
stora skador får hanteras när de 
uppstår. SÄRF har vid utgången 
av 2019 Eget kapital på 51,6 Mnkr 
och en soliditet på 34 procent 
vilket visar på en långsiktig och 
stabil verksamhet som klarar stora 
händelser.
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Barn och unga 
Under hela året har vi arbetat 
med konceptet ”Brandsyn i 
hemmet”. Våra instruktörer har 
varit ute bland elever runt om 
i förbundet. Barnen har fått 
med sig en checklista hem som 
de tillsammans med en vuxen 
har fått fylla i. Checklistan tar 
upp punkter såsom förekomst 
av brandvarnare, brandfilt och 
släckutrustning. Fler än 
2 300 barn har under 2019 fått 
en checklista att ta med hem. 
Konceptet har mottagits positivt 
bland såväl skolpersonal som 
föräldrar. 

Konceptet ”Brandman på turné” 
där brandmän och ferieungdomar 
besöker folktäta platser i våra 
medlemskommuner under 
sommaren för att informera 
förebyggande har fortsatt. Vi 
besökte bland annat badstränder, 
skolor, dagis, fritidshem och 
campingar i syfte att förebygga 
bränder och drunkningsolyckor.

Aktiv samhällsaktör
Vi strävar efter att ha en aktiv 
roll vid lokala evenemang 
inom vårt område. Som 
organisation bidrar vi dels med 
vår specialistkompetens inom 
evenemangssäkerhet och dels 
genom aktivt deltagande för att 
visa upp vår verksamhet och nå 
allmänheten med förebyggande 
information. Borås Pride, Mark 
Pride, Kretsloppsveckan och 
Nationaldagsfirandet i Borås är 
exempel på större evenemang där 
vi mött invånarna under året.

2019 har personal från 24 av 
25 stationer deltagit vid ett 
50-tal lokala evenemang så 
som kommunalt arrangerade 
områdesdagar och familjedagar. 
I de områden som av Polisen 
bedöms som särskilt utsatta har vi 
avsatt extra resurser för att bland 
annat låta besökarna öva sig på att 
hantera släckutrustning.

Vi deltar löpande i ett stort antal 
forum kopplat till säkerhets- 
och trygghetsarbete i våra 
medlemskommuner. Målet är 
att kommunerna i förbundet ska 
uppleva en ökad närvaro och 
medverkan från räddningstjänsten 
i det kommunala säkerhets- och 
trygghetsarbetet. En idé för att 
framåt utvärdera vilken effekt 
vår närvaro har vore att ta fram 
en enkät mot de som arbetar 
med dessa frågor i kommunerna 
där de kan beskriva hur vi varit 
involverade i arbetet.

Under nationaldagsfirandet 
i Borås, den 6 juni, bjöds 
Förbundsdirektör Jill Jingbrant in 
som talare till Stadsparken. Ämnet 
för talet var hur tid används, vad 
vi prioriterar och fyller den med, 
inte minst när både första hjälpen-
kunskap och tidsfaktorn kan 
rädda liv. 

I november arrangerade SÄRF 
tillsammans med Räddsam VG 
den årliga Höstkonferensen. Ett 
60-tal företrädare från Västra 
Götalands räddningstjänster och 
politiska ledning samverkade med 
Länsstyrelsen och MSB under 
två dagar på Borås Kongress. 
SÄRF:s Ordförande Rose-Marie 
Liljenby Andersson invigde 
konferensen tillsammans med 
Förbundsdirektör Jill Jingbrant. 
Dagarna kom att aktualisera 
moral, etik och ansvar inom 
räddningstjänsten i Sverige 
liksom inom Räddsam VG och 
hur vi tillsammans fortsätter vår 
samverkan för ett säkert och 
tryggt Västra Götaland med 
förmåga att hantera det oönskade.

Upprustning av ett 
välbesökt övningsfält
SÄRF:s övningsfält vid Guttasjön 
har funnits sedan 1988 när det 
upprättades åt dåvarande Borås 
brandförsvar. De senaste två åren 

har upprustning och renovering 
legat i fokus. Arbetet med att 
sektionera fältet och arbeta med 
nyskapande arbete fortsatte 
under året. En förstudie kring 
möjlighet till ombyggnation av 
huvudbyggnaden har genomförts 
då den är i stort behov av 
renovering. Under året invigde 
vi ett nytt snickeri och ett 
motorsågshus på området. 

Under året har Högskolan i 
Borås uppfört en skjuthall intill 
övningsfältet för de elever som 
läser på polisprogrammet. 

SÄRF har bistått med såväl 
materiel som personal till 
den statliga utbildningen 
Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, GRIB.  Flertalet kurser 
hölls på fältet under året och 
blivande brandmän från stora 
delar av Sverige har utbildats på 
Guttasjön.

Tack vare förbundets övningsfält 
har SÄRF fått ta emot flertalet 
internationella företag som 
forskar och metodutvecklar inom 
områden som utveckling av 
skyddskläder, konstruktionsbrand 
och bilbatterier.

Utbildning
2019 har i stort inneburit 
ett fullbelagt övningsfält. 
Grundläggande brand-
utbildning har växlats med 
heldagsövningar för RiB- och 
Räddningsvärnpersonal liksom 
egen metodutveckling och 
bokningar med internationella 
företag som metodutvecklar på 
fältet.

Utbildning i egensotning är 
genomförd två gånger under året.

Under året har vi totalt utbildat 
10 629 personer. Grundläggande 
brandutbildning för våra 
medlemskommuner har varit den 

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 13Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201912

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

2019 deltog
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Barn och unga 
Under hela året har vi arbetat 
med konceptet ”Brandsyn i 
hemmet”. Våra instruktörer har 
varit ute bland elever runt om 
i förbundet. Barnen har fått 
med sig en checklista hem som 
de tillsammans med en vuxen 
har fått fylla i. Checklistan tar 
upp punkter såsom förekomst 
av brandvarnare, brandfilt och 
släckutrustning. Fler än 
2 300 barn har under 2019 fått 
en checklista att ta med hem. 
Konceptet har mottagits positivt 
bland såväl skolpersonal som 
föräldrar. 

Konceptet ”Brandman på turné” 
där brandmän och ferieungdomar 
besöker folktäta platser i våra 
medlemskommuner under 
sommaren för att informera 
förebyggande har fortsatt. Vi 
besökte bland annat badstränder, 
skolor, dagis, fritidshem och 
campingar i syfte att förebygga 
bränder och drunkningsolyckor.

Aktiv samhällsaktör
Vi strävar efter att ha en aktiv 
roll vid lokala evenemang 
inom vårt område. Som 
organisation bidrar vi dels med 
vår specialistkompetens inom 
evenemangssäkerhet och dels 
genom aktivt deltagande för att 
visa upp vår verksamhet och nå 
allmänheten med förebyggande 
information. Borås Pride, Mark 
Pride, Kretsloppsveckan och 
Nationaldagsfirandet i Borås är 
exempel på större evenemang där 
vi mött invånarna under året.

2019 har personal från 24 av 
25 stationer deltagit vid ett 
50-tal lokala evenemang så 
som kommunalt arrangerade 
områdesdagar och familjedagar. 
I de områden som av Polisen 
bedöms som särskilt utsatta har vi 
avsatt extra resurser för att bland 
annat låta besökarna öva sig på att 
hantera släckutrustning.

Vi deltar löpande i ett stort antal 
forum kopplat till säkerhets- 
och trygghetsarbete i våra 
medlemskommuner. Målet är 
att kommunerna i förbundet ska 
uppleva en ökad närvaro och 
medverkan från räddningstjänsten 
i det kommunala säkerhets- och 
trygghetsarbetet. En idé för att 
framåt utvärdera vilken effekt 
vår närvaro har vore att ta fram 
en enkät mot de som arbetar 
med dessa frågor i kommunerna 
där de kan beskriva hur vi varit 
involverade i arbetet.

Under nationaldagsfirandet 
i Borås, den 6 juni, bjöds 
Förbundsdirektör Jill Jingbrant in 
som talare till Stadsparken. Ämnet 
för talet var hur tid används, vad 
vi prioriterar och fyller den med, 
inte minst när både första hjälpen-
kunskap och tidsfaktorn kan 
rädda liv. 

I november arrangerade SÄRF 
tillsammans med Räddsam VG 
den årliga Höstkonferensen. Ett 
60-tal företrädare från Västra 
Götalands räddningstjänster och 
politiska ledning samverkade med 
Länsstyrelsen och MSB under 
två dagar på Borås Kongress. 
SÄRF:s Ordförande Rose-Marie 
Liljenby Andersson invigde 
konferensen tillsammans med 
Förbundsdirektör Jill Jingbrant. 
Dagarna kom att aktualisera 
moral, etik och ansvar inom 
räddningstjänsten i Sverige 
liksom inom Räddsam VG och 
hur vi tillsammans fortsätter vår 
samverkan för ett säkert och 
tryggt Västra Götaland med 
förmåga att hantera det oönskade.

Upprustning av ett 
välbesökt övningsfält
SÄRF:s övningsfält vid Guttasjön 
har funnits sedan 1988 när det 
upprättades åt dåvarande Borås 
brandförsvar. De senaste två åren 

har upprustning och renovering 
legat i fokus. Arbetet med att 
sektionera fältet och arbeta med 
nyskapande arbete fortsatte 
under året. En förstudie kring 
möjlighet till ombyggnation av 
huvudbyggnaden har genomförts 
då den är i stort behov av 
renovering. Under året invigde 
vi ett nytt snickeri och ett 
motorsågshus på området. 

Under året har Högskolan i 
Borås uppfört en skjuthall intill 
övningsfältet för de elever som 
läser på polisprogrammet. 

SÄRF har bistått med såväl 
materiel som personal till 
den statliga utbildningen 
Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, GRIB.  Flertalet kurser 
hölls på fältet under året och 
blivande brandmän från stora 
delar av Sverige har utbildats på 
Guttasjön.

Tack vare förbundets övningsfält 
har SÄRF fått ta emot flertalet 
internationella företag som 
forskar och metodutvecklar inom 
områden som utveckling av 
skyddskläder, konstruktionsbrand 
och bilbatterier.

Utbildning
2019 har i stort inneburit 
ett fullbelagt övningsfält. 
Grundläggande brand-
utbildning har växlats med 
heldagsövningar för RiB- och 
Räddningsvärnpersonal liksom 
egen metodutveckling och 
bokningar med internationella 
företag som metodutvecklar på 
fältet.

Utbildning i egensotning är 
genomförd två gånger under året.

Under året har vi totalt utbildat 
10 629 personer. Grundläggande 
brandutbildning för våra 
medlemskommuner har varit den 
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största utbildningsinsatsen med 
sammanlagt 6 510 deltagare.  

Årets heldagsövningar för våra 
RiB- och värnstationer syftar till 
att ytterligare stärka förmågan 
ute på våra lokala brandstationer 
i förbundet då de samövar precis 
som i verkliga larmsituationer.

Ärendehantering
Tillsyn enligt LSO, Lag om 
skydd mot olyckor och LBE, Lag 
om brandfarliga och explosiva 
varor är de ärenden som 
räddningstjänsten själva äger och 
initierar. I resterande ärenden 
agerar vi som remissinsats inom 
våra specialistkompetenser. 
Inkomna handlingar under året 
var 806st, vilket är en markant 
ökning från föregående år med 
706st.

För oss är det viktigt att 
byggprocesser genomförs på ett 
bra sätt. Som remissinstans ska vi 
genom dialog och kunskapsutbyte 
arbeta aktivt för att få ett bättre 
arbetssätt och samarbete i 
samtliga medlemskommuner. 
För att optimera vårt samarbete 
med medlemskommunernas 
och dess byggprocesser har vi 
under året haft löpande kontakt 
med byggnadsförvaltningar 
i medlemskommunerna och 
kommer fortsätta ta en aktiv 
roll i bygglovsgranskningar och 
remisser.

Som representanter i 
förebyggande rådet hade vi 
förmånen att hålla en fortbildning 
för medlemmar i RäddsamVG 
kring byggnadstekniska 
installationer. Att utbyta 
kunskaper och erfarenheter vid 
dessa tillfällen är viktigt för vår 
fortsatta utveckling.

SÄRF stod under året värd för 
den årliga 100 000-
konferensen, en mötesplats 
för brandingenjörer och 
brandinspektörer från nio svenska 
räddningstjänstorganisationer 
som verkar i områden med fler 
än 100 000 invånare. Under två 
dagar lyssnade och workshopade 
omkring 40 deltagare kring 
förebyggandefrågor och aktuella 

case. Samverkan spelar en stor 
roll då problematiken i mångt och 
mycket är densamma i landet. 

Tillsynsarbete
Fastighetsregister har införts för 
våra samtliga medlemskommuner.

Årets verksamhetsmål att 
genomföra 120 tillsyner 
har genomförts. Under året 
genomfördes 157 tillsyner 
vilket också är en ökning från 
föregående år. Omkring 60 av 
dessa tillsyner är kopplade till 
våra samordnade tillsyner som 
genomförs tillsammans med 
andra myndigheter. Sex av dessa 
är också tillsyn av badplatser i våra 
medlemskommuner.
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Vi har fortsatt att arbeta med 
konceptet ”Riktad insats” i 
vårt förebyggandearbete. I år 
var fokusområdet brandskydd 
i hemmet och gasflaskor i 
verksamheter och vår operativa 
personal deltog genom att besöka 
vårdboenden och verksamheter 
som har gasflaskor. Då vi ser goda 
resultat av våra riktade insatser 
kommer vi under 2020 fortsätta 
arbeta med konceptet. 

Krisberedskap
Under året arbetades det fram 
en risk- och sårbarhetsanalys för 
utvecklandet av vår krisberedskap 
och SÄRF har under året 
deltagit i förberedelserna för 
Totalförsvarsövning 2020. Under 
kommande år övar vi tillsammans 
med våra medlemskommuner för 
att bedöma och utvärdera nuläget 
inom Sveriges totalförsvar.

Investering i fordon och 
utrustning
Under 2019 har en större 
investering gjorts i två nya 
insatsledarbilar som tagits i bruk. 
Fordonen är specialbyggda utifrån 
SÄRF:s specifikationer för att 
hålla nere kostnader och samtidigt 
garantera önskade funktioner.

En större upphandling av 
larmkläder har gjorts i samverkan 
med räddningstjänstförbunden 
i Alingsås-Vårgårda, Norra 
Älvsborg, Bohus samt Östra 
Skaraborg som har letts och 
genomförts av SÄRF. De nya 
larmställen levereras under 2020. 

Talande för året har annars 
varit att laga och ta omhand det 
materiel och fordon vi har inom 
förbundet.

Operativa händelser
Antalet händelser, 2 757st, utgör 
en marginell minskning jämfört 
med föregående år, då siffran 
låg på 2 781st. Den vanligast 
förekommande händelsetypen 
inom förbundet är automatlarm 
utan brandtillbud vilket ökat 

något för 2019. Näst vanligast är 
trafikolyckor som minskat i antal 
sedan 2017.

Under perioden 2016-2019 har 
den genomsnittliga insatstiden 
inom SÄRF:s område minskat 
något, vilket var ett av förbundets 
säkerhetsmål i förbundets 
Handlingsprogram. 
Borås kommun står för cirka 55 
procent av alla larm. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201914 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 15

0 500 1000 1500

Övriga

Bollebygd

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Mark

Borås

2019

2018

2017

Antal insatser per kommun 2017-2019

Förvaltningsberättelse



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2355

största utbildningsinsatsen med 
sammanlagt 6 510 deltagare.  

Årets heldagsövningar för våra 
RiB- och värnstationer syftar till 
att ytterligare stärka förmågan 
ute på våra lokala brandstationer 
i förbundet då de samövar precis 
som i verkliga larmsituationer.

Ärendehantering
Tillsyn enligt LSO, Lag om 
skydd mot olyckor och LBE, Lag 
om brandfarliga och explosiva 
varor är de ärenden som 
räddningstjänsten själva äger och 
initierar. I resterande ärenden 
agerar vi som remissinsats inom 
våra specialistkompetenser. 
Inkomna handlingar under året 
var 806st, vilket är en markant 
ökning från föregående år med 
706st.

För oss är det viktigt att 
byggprocesser genomförs på ett 
bra sätt. Som remissinstans ska vi 
genom dialog och kunskapsutbyte 
arbeta aktivt för att få ett bättre 
arbetssätt och samarbete i 
samtliga medlemskommuner. 
För att optimera vårt samarbete 
med medlemskommunernas 
och dess byggprocesser har vi 
under året haft löpande kontakt 
med byggnadsförvaltningar 
i medlemskommunerna och 
kommer fortsätta ta en aktiv 
roll i bygglovsgranskningar och 
remisser.

Som representanter i 
förebyggande rådet hade vi 
förmånen att hålla en fortbildning 
för medlemmar i RäddsamVG 
kring byggnadstekniska 
installationer. Att utbyta 
kunskaper och erfarenheter vid 
dessa tillfällen är viktigt för vår 
fortsatta utveckling.

SÄRF stod under året värd för 
den årliga 100 000-
konferensen, en mötesplats 
för brandingenjörer och 
brandinspektörer från nio svenska 
räddningstjänstorganisationer 
som verkar i områden med fler 
än 100 000 invånare. Under två 
dagar lyssnade och workshopade 
omkring 40 deltagare kring 
förebyggandefrågor och aktuella 

case. Samverkan spelar en stor 
roll då problematiken i mångt och 
mycket är densamma i landet. 

Tillsynsarbete
Fastighetsregister har införts för 
våra samtliga medlemskommuner.

Årets verksamhetsmål att 
genomföra 120 tillsyner 
har genomförts. Under året 
genomfördes 157 tillsyner 
vilket också är en ökning från 
föregående år. Omkring 60 av 
dessa tillsyner är kopplade till 
våra samordnade tillsyner som 
genomförs tillsammans med 
andra myndigheter. Sex av dessa 
är också tillsyn av badplatser i våra 
medlemskommuner.
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Vi har fortsatt att arbeta med 
konceptet ”Riktad insats” i 
vårt förebyggandearbete. I år 
var fokusområdet brandskydd 
i hemmet och gasflaskor i 
verksamheter och vår operativa 
personal deltog genom att besöka 
vårdboenden och verksamheter 
som har gasflaskor. Då vi ser goda 
resultat av våra riktade insatser 
kommer vi under 2020 fortsätta 
arbeta med konceptet. 

Krisberedskap
Under året arbetades det fram 
en risk- och sårbarhetsanalys för 
utvecklandet av vår krisberedskap 
och SÄRF har under året 
deltagit i förberedelserna för 
Totalförsvarsövning 2020. Under 
kommande år övar vi tillsammans 
med våra medlemskommuner för 
att bedöma och utvärdera nuläget 
inom Sveriges totalförsvar.

Investering i fordon och 
utrustning
Under 2019 har en större 
investering gjorts i två nya 
insatsledarbilar som tagits i bruk. 
Fordonen är specialbyggda utifrån 
SÄRF:s specifikationer för att 
hålla nere kostnader och samtidigt 
garantera önskade funktioner.

En större upphandling av 
larmkläder har gjorts i samverkan 
med räddningstjänstförbunden 
i Alingsås-Vårgårda, Norra 
Älvsborg, Bohus samt Östra 
Skaraborg som har letts och 
genomförts av SÄRF. De nya 
larmställen levereras under 2020. 

Talande för året har annars 
varit att laga och ta omhand det 
materiel och fordon vi har inom 
förbundet.

Operativa händelser
Antalet händelser, 2 757st, utgör 
en marginell minskning jämfört 
med föregående år, då siffran 
låg på 2 781st. Den vanligast 
förekommande händelsetypen 
inom förbundet är automatlarm 
utan brandtillbud vilket ökat 

något för 2019. Näst vanligast är 
trafikolyckor som minskat i antal 
sedan 2017.

Under perioden 2016-2019 har 
den genomsnittliga insatstiden 
inom SÄRF:s område minskat 
något, vilket var ett av förbundets 
säkerhetsmål i förbundets 
Handlingsprogram. 
Borås kommun står för cirka 55 
procent av alla larm. 
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Antalet insatser i förhållande 
till befolkningen ligger relativt 
konstant och i nivå med landet 
som helhet men med kommunala 
variationer. Flest antal insatser 
per invånare sker i Svenljunga och 
Tranemo.

I väntan på ambulans, IVPA 
regleras av ett samverkansavtal 
mellan räddningstjänsten och 
Västra Götalandsregionen. 
Sedan IVPA-avtalet med Södra 
Älvsborgs sjukhus skrevs om 
2016 och larmkriterierna ändrades 
har antalet IVPA-händelser inom 
SÄRF minskat och stabiliserats på 
omkring 300 händelser per år.

Brand, ej i byggnad har minskat 
markant sedan föregående år, 
framför allt när vi ser till brand 
i skog och mark. En tänkbar 
orsak kan vara att vi fick en 
mer gynnsam sommar utifrån 
brandrisken sett med mer 
nederbörd och lägre temperaturer. 

Trots att siffran för antalet brand i 
byggnad pendlat en del de senaste 
åren finns en nedåtgående trend 
där SÄRF:s trendlinje ligger något 
under den nationella. Denna 
trend kan delvis förklaras med ett 
utökat förebyggande arbete i form 
av tillsyn, kommunikation och 
rådgivning.

Insatsuppföljning
Att dra nytta av erfarenheter efter 
utförda insatser är av stor vikt för 
vår verksamhet. Genom bland 

annat olycksutredningar kan vi dra 
nytta av erfarenheter och utveckla 
våra metoder och arbetssätt. Att 
lära från våra erfarenheter och 
upplevelser bidrar till att vi blir 
effektivare när olyckan är framme.  
Av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 
MSB fick SÄRF under 
året uppdraget att göra en 
olycksundersökning för en brand i 
ett mobiliseringsförråd i Hova.

Metodutveckling
Vi bedriver metodutveckling 
i syfte att stärka vår operativa 
förmåga och i förlängningen 
utveckla och säkerställa att 
SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 
Lag om skydd mot olyckor. 
SÄRF:s metodutveckling 
genomförs i projektform. 
Större metodutvecklingsprojekt 
genomförs med stöd eller i 
samarbete med anda myndigheter 
så som MSB och RISE, 
Research Insitutes of  Sweden. 
De flesta aktiviteterna inom 
metodutveckling genomförs 
på SÄRF:s övningsanläggning 
Guttasjön.

Under året har SÄRF 
implementerat drönare som 
beständigt verktyg i den 
operativa verksamheten. Målet 
med drönarverksamheten i 
SÄRF är att genomföra fler 
effektiva och säkra insatser samt 
effektivisera vår olycksutredning, 
utbildning och förebyggande 

arbete genom drönarfilmat 
material. Under året har piloter 
utbildats och rutiner och 
riktlinjer har tagits fram. Totalt 
har SÄRF 20 utbildade piloter 
inom förbundet. 16 operativa 
händelser med aktiverade 
drönarpiloter från Borås har 
registrerats under året, exempelvis 
storbranden i Knalleland liksom 
skogsbränder. Vi ser att det 
finns utvecklingspotential för 
användning av drönare.

Ett stort utvecklingsarbete har 
genomförts kring vår förmåga 
med farliga ämnen. Arbetssätt 
och rutiner har tagits fram för 
detektering av och insatser. För 
att vi ska vara medvetna om att 
rätt utrustning används under 
insats har kravspecifikation 
tagits fram för inköp av 
indikeringsutrustning.

Under året har idén om hur 
småskaliga insatser med 
flygplan kan göra stor skillnad 
vid brand i skog och terräng 
vuxit fram. Frågan är särskilt 
aktuell med tanke på de 
senaste årens skogsbränder 
och den framtidsutsikt som 
väderförändringar för med 
sig. Idén med vattenburen 
luftsläckning fick två erfarna 
och innovativa brandmän 
presentera och diskutera med 
MSB:s Generaldirektör Dan 
Eliasson under ett platsbesök 
på Viareds flygfält samt vår 
övningsanläggning Guttasjön.
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att vi ska vara medvetna om att 
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vid brand i skog och terräng 
vuxit fram. Frågan är särskilt 
aktuell med tanke på de 
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och den framtidsutsikt som 
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sig. Idén med vattenburen 
luftsläckning fick två erfarna 
och innovativa brandmän 
presentera och diskutera med 
MSB:s Generaldirektör Dan 
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*Sammanslagning av: annat sjukvårdslarm, hjärtstoppslarm, annan hjälp till ambulans.

En av årets händelser
Strax efter klockan nio på 
morgonen den 27 februari 
larmades vi till en brand på 
Evedalsgatan i Borås. Ett 
matvarulager i ett industrihotell 
hade börjat brinna under tiden 
verksamhetsutövaren var på plats. 

Den exakta orsaken till branden 
har inte fastställts men troligen 
har branden startat i samband 
med att laddning av en truck 
skulle ske. Matvarulagret var 
centralt placerat i en stor, 
komplex byggnad och omgiven av 
andra verksamheter i fastigheten. 

Varken verksamhetsutövaren 
eller personal från intilliggande 
verksamhet lyckades släcka 
branden. 

När SÄRF anlände till platsen 
påbörjas släckningsarbetet men 
efter tid tas inriktningsbeslutet 
att endast begränsa brandens 
spridning till andra delar av 
byggnaden.

Då branden spred stora mängder 
brandgaser utfärdades ett Viktigt 
Meddelande till Allmänheten med 
information om att stänga fönster, 
dörrar och ventilation. 

Inga personskador inträffade, 
men branden som startade 
i matvarulagret spred sig till 
intilliggande verksamheter och 
resulterade i en totalskada för 
ett tjugotal verksamheter och 
föreningar.

Från det att vi anlände till 
platsen tills att vi lämnar 
hinner det gå 71 timmar där 
vi bedrev räddningstjänst. 
Insatsen belastade och krävde 
arbete från stora delar av 
förbundet, såväl operativ som 
administrativ personal. Branden 
på Evedalsgatan kom att bli en av 
våra större händelser på lång tid.
 
En extern utredare anlitades 
för att genomföra en fördjupad 
olycksutredning. Syftet med 
olycksutredningar är att analysera 
beslut, åtgärder och konsekvenser 
för att fortsätta utveckla 
räddningstjänst.
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förbundet, såväl operativ som 
administrativ personal. Branden 
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Risker och möjligheter 
Förbundet står inför flera 
utmaningar när det gäller 
utveckling av räddningstjänst och 
förebyggande arbete. 

Samverkan i olika former 
med andra räddningstjänster, 
medlemskommuner, andra 
kommuner, statliga myndigheter, 
Regionen och organisationer 
blir alltmer angeläget. SÄRF är 
sedan 2016 med och finansierar 
en Regionsamordnare inom 
Räddsam VG. 

Arbetsmetoder, val av 
tekniska lösningar och 
ökad uppmärksamhet på 
arbetsmiljörisker driver 
utvecklingen inom räddningstjänst 
och kräver resurser i form av tid 
och pengar. 

Förbundet måste säkerställa 
drift och funktionalitet hos 
IT-system som förutom 
verksamhetssystem som används 
i det dagliga arbetet inom 
förebyggande och utryckande 
verksamhet också omfattar 

ekonomi, personalsystem, 
automatlarmshantering, 
kommunikation via RAKEL, 
radiosystem och telefoni. 
 
SÄRF består av en mindre 
administrativ organisation 
vilket ger en sårbarhet 
och det är dessutom 
komplicerat att rekrytera 
inom flera av organisationens 
personalkategorier.  Framtid 

Direktionen har beslutat om 
ett nytt Handlingsprogram för 
2020-2023, vilket under året 
har arbetats fram och som på 
flera sätt är avsevärt tydligare 
till såväl form som målstyrning 
än det tidigare. Däri beskrivs 
12 fyraåriga säkerhetsmål samt 
sex övergripande strategiska 
inriktningar, de senare ett nytt 
holistiskt sätt att arbeta inom hela 
verksamheten.  

Säkerhetsmålen bryts ner 
i förbundsgemensamma 
prestationsmål i den årliga 
Verksamhetsplanen. 

För 2020 listas 24 stycken. Efter 
att förbundet har infört en 
medarbetardriven organisation, 
med en ny styrmodell och inte 
minst ett nytt Handlingsprogram 
innebär det, att varje avdelning 
och grupp arbetar fram 
aktiviteter för att säkerställa 
att uppfylla prestationsmål 
och strategiska inriktningar. 
Uppföljningar genomförs varje 
tertial, med återkopplingar till 
organisationen. Är aktiviteter 
genomförda är prestationsmålen 
uppfyllda vilket dokumenteras i 
delårsrapport och årsredovisning. 
Är prestationsmålen uppfyllda 
anses Handlingsprogrammets 

säkerhetsmål vara uppfyllda. 
Varje års Verksamhetsplan 
kommuniceras utifrån uppdrags- 
och medarbetarperspektiven där 
målstyrningen blir en viktig del 
för samtliga medarbetare. 

En partsgemensam 
Framtidsgrupp kommer 
att fortsätta det strategiska 
förändringsarbetet med 
förbundets utmaningar och 
utvecklingsfrågor samtidigt 
som medarbetarnas delaktighet 
fortsätter att förankras för att 
stabiliseras ytterligare. 
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Förbundet står inför flera 
utmaningar när det gäller 
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att uppfylla prestationsmål 
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Uppföljningar genomförs varje 
tertial, med återkopplingar till 
organisationen. Är aktiviteter 
genomförda är prestationsmålen 
uppfyllda vilket dokumenteras i 
delårsrapport och årsredovisning. 
Är prestationsmålen uppfyllda 
anses Handlingsprogrammets 

säkerhetsmål vara uppfyllda. 
Varje års Verksamhetsplan 
kommuniceras utifrån uppdrags- 
och medarbetarperspektiven där 
målstyrningen blir en viktig del 
för samtliga medarbetare. 

En partsgemensam 
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förändringsarbetet med 
förbundets utmaningar och 
utvecklingsfrågor samtidigt 
som medarbetarnas delaktighet 
fortsätter att förankras för att 
stabiliseras ytterligare. 
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Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser för 
räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB och en 
rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidsstationerna i Borås och 
Skene. Under året har det även 
genomförts rekryteringar för 
personal inom våra administrativa 
och tekniska stödfunktioner 
samt interna rekryteringar till 
befälstjänster.

Det är viktigt för oss att nå 
presumtiva personalgrupper och 
vi har arbetat aktivt för att sprida 
information om Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund till en 
rad målgrupper under året. Under 
2019 slutfördes arbetet med tre 
rekryteringsfilmer för brandmän 
i beredskap. Arbetet har pågått 
sedan 2018 och involverat 
personal från olika orter i 
förbundet. Filmerna användes 
i SÄRF:s sociala medier för att 
annonsera rekryteringsbehovet.

SÄRF arbetar aktivt med 
jämställdhet och mångfald för att 
vara en räddningstjänst för alla 
och ser att det gynnar samarbete 
och utveckling. Som ett led i detta 
arbete, samt för att öka intresset 
för räddningstjänst bland unga 
tecknade vi under mars 2019 
avtal mellan Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Sven 
Eriksonsgymnasiet i Borås och 
Marks Gymnasieskola gällande 
räddningstjänstutbildning som 
valbar kurs på gymnasieskolorna.  
Utbildningar på respektive 
gymnasieskola startar hösten 2020 
och riktar sig till gymnasielever 
som vill ha en fördjupad kunskap 
inom kommunal räddningstjänst. 
Det är en valbar kurs som pågår 
under fyra terminer under årskurs 
två och tre. Efter genomförd kurs 
och gymnasieexamen kan eleven 
komma att erbjudas anställning på 
en RiB-station eller räddningsvärn 
inom vårt förbund.

Heltidsstationer
Som brandman vid våra 
heltidsstationer är grundkravet 
att utbildningen Skydd mot 
olyckor, SMO, är genomförd. För 
semestervikariat anställer vi även 
personal från våra egna RiB-
stationer. Detta är en uppskattad 
modell som även resulterat i att 
flera av våra RiB-anställda läser 
SMO.

Åldersfördelningen har medfört 
ett flertal pensionsavgångar under 
år 2019 och flera av dessa var 
anställda i någon befälsfunktion. 
Även under kommande år 
kommer ytterligare medarbetare 
ha möjlighet att gå i pension. 
För att möta personalbehovet 
har vi till viss del tidigarelagt 
utbildningar till styrkeledare 
och insatsledare samt valt att 
överanställa ett antal brandmän 
i den rekryteringsprocess som 
genomfördes 2019.

RiB-stationer
Vi har lyckats väl med våra 
rekryteringar av RiB-personal. En 
av framgångsfaktorerna är den 
modell som SÄRF använder med 
praktiktjänstgöring. Modellen 
innebär att personer som är 
intresserade av att prova på 
arbetet får möjlighet att vara 
praktikanter under en begränsad 
period på aktuell RiB-station. 
Intresset för att vara praktikant 
är stort. Totalt anställdes 27 
praktikanter under 2019 varav 11 
gick vidare till anställning som 
brandman i beredskap på någon 
av våra RiB-stationer. Ytterligare 
fyra är aktuella för utbildning och 
anställning under våren år 2020.

En framgångsfaktor i vår 
rekrytering av brandmän i 
beredskap är att våra medarbetare 
är goda ambassadörer för yrket 
på sina respektive orter både 
i vardagen och vid riktade 
insatser. Annonsering efter 
RiB-personal sker uteslutande 
målgruppsanpassat via sociala 

medier och har gett goda resultat. 
Totalt har 25 personer utbildats 
och börjat arbeta som brandman i 
beredskap under 2019. Dessvärre 
är omsättningen på personal stor 
och totalt har 24 personer avgått 
under året.

Det finns dock fortfarande 
utmaningar gällande bemanning 
vid ett antal stationer inom 
förbundet. Problematiken 
är främst kopplad till lokala 
arbetstillfällen. Det ansträngda 
läget på enstaka stationer har 
inneburit att den operativa styrkan 
under dagtid på vardagar tillfälligt 
fått minskas från önskvärd nivå.

För att kunna erbjuda invånarna 
likvärdigt skydd mot olyckor är 
vi flexibla i våra anställningar och 

har bland annat anställt personer 
som enbart kan ha beredskap 
under kvällar, nätter och helger 
och således inte har sitt arbete på 
orten.

Vi för en dialog med våra 
medlemskommuner om behovet 
av personal och diskuterar 
möjligheter till att kombinera 
kommunal anställning med RiB-
uppdraget. Förhoppningen är att 
dialog med kommunerna skapar 
förståelse för yrket och belyser de 
mervärden, i form av exempelvis 
utbildning i brandskydd och 
sjukvård som också kommer 
arbetsgivaren till gagn. Dialog förs 
också med andra arbetsgivare för 
att informera och påtala behovet 
av en fungerande beredskap i 
respektive ort.
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

Personalgrupper 2019 2018 2017
Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner 141 139 136

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer 295 297 285

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer 66 64 64

Totalt 502 500 485

Antal anställda
Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda och räddningsvärn uppgick 2019-12-31 till 
502 personer, 33 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:
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Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser för 
räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB och en 
rekryteringsprocess för brandmän 
till heltidsstationerna i Borås och 
Skene. Under året har det även 
genomförts rekryteringar för 
personal inom våra administrativa 
och tekniska stödfunktioner 
samt interna rekryteringar till 
befälstjänster.

Det är viktigt för oss att nå 
presumtiva personalgrupper och 
vi har arbetat aktivt för att sprida 
information om Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund till en 
rad målgrupper under året. Under 
2019 slutfördes arbetet med tre 
rekryteringsfilmer för brandmän 
i beredskap. Arbetet har pågått 
sedan 2018 och involverat 
personal från olika orter i 
förbundet. Filmerna användes 
i SÄRF:s sociala medier för att 
annonsera rekryteringsbehovet.

SÄRF arbetar aktivt med 
jämställdhet och mångfald för att 
vara en räddningstjänst för alla 
och ser att det gynnar samarbete 
och utveckling. Som ett led i detta 
arbete, samt för att öka intresset 
för räddningstjänst bland unga 
tecknade vi under mars 2019 
avtal mellan Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Sven 
Eriksonsgymnasiet i Borås och 
Marks Gymnasieskola gällande 
räddningstjänstutbildning som 
valbar kurs på gymnasieskolorna.  
Utbildningar på respektive 
gymnasieskola startar hösten 2020 
och riktar sig till gymnasielever 
som vill ha en fördjupad kunskap 
inom kommunal räddningstjänst. 
Det är en valbar kurs som pågår 
under fyra terminer under årskurs 
två och tre. Efter genomförd kurs 
och gymnasieexamen kan eleven 
komma att erbjudas anställning på 
en RiB-station eller räddningsvärn 
inom vårt förbund.

Heltidsstationer
Som brandman vid våra 
heltidsstationer är grundkravet 
att utbildningen Skydd mot 
olyckor, SMO, är genomförd. För 
semestervikariat anställer vi även 
personal från våra egna RiB-
stationer. Detta är en uppskattad 
modell som även resulterat i att 
flera av våra RiB-anställda läser 
SMO.

Åldersfördelningen har medfört 
ett flertal pensionsavgångar under 
år 2019 och flera av dessa var 
anställda i någon befälsfunktion. 
Även under kommande år 
kommer ytterligare medarbetare 
ha möjlighet att gå i pension. 
För att möta personalbehovet 
har vi till viss del tidigarelagt 
utbildningar till styrkeledare 
och insatsledare samt valt att 
överanställa ett antal brandmän 
i den rekryteringsprocess som 
genomfördes 2019.

RiB-stationer
Vi har lyckats väl med våra 
rekryteringar av RiB-personal. En 
av framgångsfaktorerna är den 
modell som SÄRF använder med 
praktiktjänstgöring. Modellen 
innebär att personer som är 
intresserade av att prova på 
arbetet får möjlighet att vara 
praktikanter under en begränsad 
period på aktuell RiB-station. 
Intresset för att vara praktikant 
är stort. Totalt anställdes 27 
praktikanter under 2019 varav 11 
gick vidare till anställning som 
brandman i beredskap på någon 
av våra RiB-stationer. Ytterligare 
fyra är aktuella för utbildning och 
anställning under våren år 2020.

En framgångsfaktor i vår 
rekrytering av brandmän i 
beredskap är att våra medarbetare 
är goda ambassadörer för yrket 
på sina respektive orter både 
i vardagen och vid riktade 
insatser. Annonsering efter 
RiB-personal sker uteslutande 
målgruppsanpassat via sociala 

medier och har gett goda resultat. 
Totalt har 25 personer utbildats 
och börjat arbeta som brandman i 
beredskap under 2019. Dessvärre 
är omsättningen på personal stor 
och totalt har 24 personer avgått 
under året.

Det finns dock fortfarande 
utmaningar gällande bemanning 
vid ett antal stationer inom 
förbundet. Problematiken 
är främst kopplad till lokala 
arbetstillfällen. Det ansträngda 
läget på enstaka stationer har 
inneburit att den operativa styrkan 
under dagtid på vardagar tillfälligt 
fått minskas från önskvärd nivå.

För att kunna erbjuda invånarna 
likvärdigt skydd mot olyckor är 
vi flexibla i våra anställningar och 

har bland annat anställt personer 
som enbart kan ha beredskap 
under kvällar, nätter och helger 
och således inte har sitt arbete på 
orten.

Vi för en dialog med våra 
medlemskommuner om behovet 
av personal och diskuterar 
möjligheter till att kombinera 
kommunal anställning med RiB-
uppdraget. Förhoppningen är att 
dialog med kommunerna skapar 
förståelse för yrket och belyser de 
mervärden, i form av exempelvis 
utbildning i brandskydd och 
sjukvård som också kommer 
arbetsgivaren till gagn. Dialog förs 
också med andra arbetsgivare för 
att informera och påtala behovet 
av en fungerande beredskap i 
respektive ort.

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 23Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201922

Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

Personalgrupper 2019 2018 2017
Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner 141 139 136

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer 295 297 285

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer 66 64 64

Totalt 502 500 485

Antal anställda
Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda och räddningsvärn uppgick 2019-12-31 till 
502 personer, 33 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:
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Den tredje september deltog 
SÄRF i kampanjen Brandman 
på jobbet-dagen. Initiativtagare 
var Räddningstjänstens 
Riksorganisation för 
Beredskapsfrågor, RRB. Syftet var 
att synliggöra landets brandmän 
i beredskap liksom deras 
huvudarbetsgivare, informera om 
vad uppdraget som RiB innebär 
och samtidigt stärka intresset för 
att arbeta inom räddningstjänsten. 
Under dagen delades bilder från 
SÄRF:s anställda från deras 
huvudarbetsplatser bärandes 
SÄRF-tröja och/eller hjälm. Ett 
sätt att visa var de finns i vardagen 
när de inte är på utryckning. 
Tanken är att fortsatt delta i 
kampanjen på olika sätt framöver.

RäddsamVG står för 
Räddningstjänster i Samverkan i 
Västra Götaland och består av 19 
räddningstjänster i 50 kommuner 
i hela länet, inklusive Kungsbacka, 
som samverkar. Under året 
har HR-gruppen i nätverket 
förberett informationsmaterial 
och marknadsföring för den 
gemensamma rekryteringsdagen 
den 10 april. Många RiB-stationer 
i länet höll ”Öppet hus” för 
att möta intresserade av att bli 
brandmän i beredskap. SÄRF 
hade samtliga 17 RiB-stationer 
öppna. Utfallet varierade över 
orterna där vissa stationer var 
välbesökta och andra stod utan 
besök. Det gemensamma arbetet 
med att attrahera, rekrytera och 
behålla RiB-personal fortsätter.

Räddningsvärn
I vårt förbund finns sex 
räddningsvärn. Ett värn består av 
drygt tio personer, boende och 
ofta även arbetande på orten, 
som står frivilligt till förfogande. 
De används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 66 personer 
i räddningsvärnen varav två 
kvinnor och 64 män. Under året 
har två personer slutat och fyra 
har antagits.

En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för alla 
är ett aktivt arbete som vi ständigt 
försöker utveckla. Vi har fortsatt  
att arrangera inspirationskvällar 
för kvinnor som är intresserade 
av brandmannayrket. I april 
höll vi i en kväll på Guttasjöns 
övningsanläggning för att 
inspirera till yrket.

I samband med internationella 
kvinnodagen arrangerade vi 
tillsammans med Polisen och 
Försvarsmakten en gemensam 
informationsdag för att inspirera 
kvinnor till arbete hos oss och 
andra myndigheter.

Liksom tidigare år deltog 
vår personal i de lokala 
arrangemangen Borås Pride och 
Mark Pride med information 
och aktiviteter och fanns 
representerade med personal och 
fordon i den parad som avslutar 
Borås Pride.

Bristyrken och 
kompetensförsörjning
Medarbetarna är vår viktigaste 
resurs och möjligheten till att 
rekrytera rätt kompetens är 
avgörande för utförandet av vårt 
uppdrag. Vi arbetar för att vara 
en attraktiv arbetsgivare men för 
vissa yrken inom vår verksamhet 
är rekryteringsläget ansträngt och 
intresset för vissa yrken minskar. 

På brandingenjörsprogrammen 
finns idag tomma platser på 
utbildningarna och intresset 
har minskat för arbetet 
som brandingenjör. Många 
brandingenjörer arbetar inom den 
kommunala räddningstjänsten 
men antalet verksamma i den 
privata sektorn ökar. Efterfrågan 
på kompetensen har under 
lång tid varit mycket stor men 
det årliga antalet examinerade 
brandingenjörer har inte varit 
tillräckligt många för att tillgodose 
efterfrågan på kompetensen.

För att informera om 
brandingenjörernas viktiga 
arbete inom räddningstjänst 
besöker vi de universitet som 
har brandingenjörsprogrammet 
för att informera om yrket. 
Vi gör också gemensamma 
informationsinsatser tillsammans 
med RäddsamVG. 

I vår verksamhet är service 
av teknik, bilar och materiel 
avgörande för att arbetsmiljön 

och arbetsförhållandena för 
vår operativa personal ska 
fungera, och för att vi ska kunna 
utföra vårt uppdrag. Att hitta 
personer med rätt kompetens 
och utbildning är dock en av 
svårigheterna vi möter.

Svårigheterna att rekrytera och 
behålla rätt kompetens kommer 
att fortsätta och ställer ökade krav 
på effektivisering och prioritering 
i verksamheten. En snabb 
teknikutveckling och föränderligt 
samhälle gör att medarbetarnas 
kompetens blir vår viktigaste 
beståndsdel. För de anställda 
behövs kompetensförsörjning 
och utveckling för att kunna 
effektivisera problemlösning, hitta 
nya sätt att förenkla och förbättra 
gamla tillvägagångssätt och för 
att kunna se nya möjligheter. 

Därför är det avgörande att det 
hos oss finns möjligheter till 
att komplettera och utveckla 
sina nuvarande kunskaper och 
färdigheter.

Organisationsjustering 
och ändringar i 
chefsbemanningen
Under 2019 har organisationen 
justerats och rekryteringar har 
genomförts för att bemanna 
tjänsterna Räddningschef, 
Sektionschef  RiB och Kanslichef. 
Avdelningen för Verksamhet 
och chefsstöd ombildas till ett 
förbundsövergripande Kansli. 
Avdelningschefen förs över 
till en fristående befattning 
som Ekonomichef. Kansliet 
kommer istället att ledas av en 
Kanslichef. En ny avdelning 
införs, Avdelningen för Analys-

och verksamhetsutveckling. 
Avdelningen leds av en 
Avdelningschef  som även 
kommer att vara SÄRF:s 
Räddningschef. Den förändrade 
organisationen och bemanningen 
gäller från och med 2020-01-01. 

Utvecklingssamtal och 
Löneöversyn 
För en sammanhållen linje i 
våra utvecklingssamtal och 
SÄRF:s löneöversyn har nya 
stöddokument tagits fram som 
följer samma bedömningskriterier 
i de samtal chefer genomför med 
sina medarbetare. 

Under året har chefer och fackliga 
företrädare utbildats angående 
individuell och differentierad 
lönesättning.

SÄRF:s organisation per 2020-01-01
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Den tredje september deltog 
SÄRF i kampanjen Brandman 
på jobbet-dagen. Initiativtagare 
var Räddningstjänstens 
Riksorganisation för 
Beredskapsfrågor, RRB. Syftet var 
att synliggöra landets brandmän 
i beredskap liksom deras 
huvudarbetsgivare, informera om 
vad uppdraget som RiB innebär 
och samtidigt stärka intresset för 
att arbeta inom räddningstjänsten. 
Under dagen delades bilder från 
SÄRF:s anställda från deras 
huvudarbetsplatser bärandes 
SÄRF-tröja och/eller hjälm. Ett 
sätt att visa var de finns i vardagen 
när de inte är på utryckning. 
Tanken är att fortsatt delta i 
kampanjen på olika sätt framöver.

RäddsamVG står för 
Räddningstjänster i Samverkan i 
Västra Götaland och består av 19 
räddningstjänster i 50 kommuner 
i hela länet, inklusive Kungsbacka, 
som samverkar. Under året 
har HR-gruppen i nätverket 
förberett informationsmaterial 
och marknadsföring för den 
gemensamma rekryteringsdagen 
den 10 april. Många RiB-stationer 
i länet höll ”Öppet hus” för 
att möta intresserade av att bli 
brandmän i beredskap. SÄRF 
hade samtliga 17 RiB-stationer 
öppna. Utfallet varierade över 
orterna där vissa stationer var 
välbesökta och andra stod utan 
besök. Det gemensamma arbetet 
med att attrahera, rekrytera och 
behålla RiB-personal fortsätter.

Räddningsvärn
I vårt förbund finns sex 
räddningsvärn. Ett värn består av 
drygt tio personer, boende och 
ofta även arbetande på orten, 
som står frivilligt till förfogande. 
De används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 66 personer 
i räddningsvärnen varav två 
kvinnor och 64 män. Under året 
har två personer slutat och fyra 
har antagits.

En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för alla 
är ett aktivt arbete som vi ständigt 
försöker utveckla. Vi har fortsatt  
att arrangera inspirationskvällar 
för kvinnor som är intresserade 
av brandmannayrket. I april 
höll vi i en kväll på Guttasjöns 
övningsanläggning för att 
inspirera till yrket.

I samband med internationella 
kvinnodagen arrangerade vi 
tillsammans med Polisen och 
Försvarsmakten en gemensam 
informationsdag för att inspirera 
kvinnor till arbete hos oss och 
andra myndigheter.

Liksom tidigare år deltog 
vår personal i de lokala 
arrangemangen Borås Pride och 
Mark Pride med information 
och aktiviteter och fanns 
representerade med personal och 
fordon i den parad som avslutar 
Borås Pride.

Bristyrken och 
kompetensförsörjning
Medarbetarna är vår viktigaste 
resurs och möjligheten till att 
rekrytera rätt kompetens är 
avgörande för utförandet av vårt 
uppdrag. Vi arbetar för att vara 
en attraktiv arbetsgivare men för 
vissa yrken inom vår verksamhet 
är rekryteringsläget ansträngt och 
intresset för vissa yrken minskar. 

På brandingenjörsprogrammen 
finns idag tomma platser på 
utbildningarna och intresset 
har minskat för arbetet 
som brandingenjör. Många 
brandingenjörer arbetar inom den 
kommunala räddningstjänsten 
men antalet verksamma i den 
privata sektorn ökar. Efterfrågan 
på kompetensen har under 
lång tid varit mycket stor men 
det årliga antalet examinerade 
brandingenjörer har inte varit 
tillräckligt många för att tillgodose 
efterfrågan på kompetensen.

För att informera om 
brandingenjörernas viktiga 
arbete inom räddningstjänst 
besöker vi de universitet som 
har brandingenjörsprogrammet 
för att informera om yrket. 
Vi gör också gemensamma 
informationsinsatser tillsammans 
med RäddsamVG. 

I vår verksamhet är service 
av teknik, bilar och materiel 
avgörande för att arbetsmiljön 

och arbetsförhållandena för 
vår operativa personal ska 
fungera, och för att vi ska kunna 
utföra vårt uppdrag. Att hitta 
personer med rätt kompetens 
och utbildning är dock en av 
svårigheterna vi möter.

Svårigheterna att rekrytera och 
behålla rätt kompetens kommer 
att fortsätta och ställer ökade krav 
på effektivisering och prioritering 
i verksamheten. En snabb 
teknikutveckling och föränderligt 
samhälle gör att medarbetarnas 
kompetens blir vår viktigaste 
beståndsdel. För de anställda 
behövs kompetensförsörjning 
och utveckling för att kunna 
effektivisera problemlösning, hitta 
nya sätt att förenkla och förbättra 
gamla tillvägagångssätt och för 
att kunna se nya möjligheter. 

Därför är det avgörande att det 
hos oss finns möjligheter till 
att komplettera och utveckla 
sina nuvarande kunskaper och 
färdigheter.

Organisationsjustering 
och ändringar i 
chefsbemanningen
Under 2019 har organisationen 
justerats och rekryteringar har 
genomförts för att bemanna 
tjänsterna Räddningschef, 
Sektionschef  RiB och Kanslichef. 
Avdelningen för Verksamhet 
och chefsstöd ombildas till ett 
förbundsövergripande Kansli. 
Avdelningschefen förs över 
till en fristående befattning 
som Ekonomichef. Kansliet 
kommer istället att ledas av en 
Kanslichef. En ny avdelning 
införs, Avdelningen för Analys-

och verksamhetsutveckling. 
Avdelningen leds av en 
Avdelningschef  som även 
kommer att vara SÄRF:s 
Räddningschef. Den förändrade 
organisationen och bemanningen 
gäller från och med 2020-01-01. 

Utvecklingssamtal och 
Löneöversyn 
För en sammanhållen linje i 
våra utvecklingssamtal och 
SÄRF:s löneöversyn har nya 
stöddokument tagits fram som 
följer samma bedömningskriterier 
i de samtal chefer genomför med 
sina medarbetare. 

Under året har chefer och fackliga 
företrädare utbildats angående 
individuell och differentierad 
lönesättning.

SÄRF:s organisation per 2020-01-01
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Kommunikation
SÄRF arbetar aktivt för 
att nå allmänheten med 
förebyggande information i 
olika kommunikationskanaler. 
För första gången valde vi 
2019 att sponsra förebyggande 
informationsinlägg för att nå 
en större skara. Boende inom 
50 km radie från Borås i åldern 
20-50 år var under totalt fyra 
veckors tid målgruppen för 
förbundets adventskalender 
med fyra förebyggande budskap 
i videoformat. Resultatet blev 
över en halv miljon exponeringar 
och 155 000 unika som sett våra 
inlägg. Tack vare möjligheten att 
styra och följa upp kampanjer på 
detaljnivå ser vi sociala medier 
som en kostnadseffektiv kanal 
att även annonsera förebyggande 
budskap i, en strategi som 
kommer att utvecklas under 
kommande år.

Under 2019 togs styrdokumentet 
Regler för Kommunikation fram 
för att vi inom SÄRF ska lyckas 
kommunicera väl och enhetligt 
och därmed stärka bilden av vår 
organisation som Ett SÄRF. Det 
ska även skapa en gemensam 
syn på hur kommunikation ska 
bidra till uppfyllandet av våra 

uppdrag och nå visionen om ett 
säkert och olycksfritt samhälle 
för alla. Styrdokumentet ska 
under kommande år på olika sätt 
förankras inom organisationen 
samt brytas ned i flertalet 
arbetsdokument.

Arbetsmiljö
Alla medarbetare i SÄRF ska ha 
en god och säker arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöfrågorna är ständigt 
i fokus och ska finnas med 
vid alla arbetsmoment. Ett av 
de viktigaste verktygen för att 
fånga upp risker och eventuella 
brister i tidigt skede är aktivt 
arbete med tillbudsanmälningar 
och felanmälningar vid brister 
i lokaler, material, utrustning 
eller rutiner. Samtliga tillbud och 
arbetsskador hanteras och följs 
upp i vår Skyddskommitté.

Målsättningen är att 
tillbudsanmälningarna ska öka 
och arbetsskadeanmälningarna 
minska. Antalet anmälda tillbud 
har ökat något gentemot 
2018, anmälda arbetsskador 
är någon mer än föregående 
år. Att anmälda arbetsskador 
fortsatt är få i organisationen 
tror vi är en effekt av det aktiva 
arbete som löpande görs med 

riskbedömningar, åtgärder, 
uppföljning och förbättringar. 
Totalt har 20 tillbud och 5 
arbetsskador anmälts.

Under 2019 anmäldes inget 
tillbud som ett allvarligt tillbud till 
Arbetsmiljöverket. Skyddsronder 
har genomförts och utmynnat 
i en åtgärdsplan som följs upp 
kontinuerligt i verksamheten.

En grundläggande 
arbetsmiljöutbildning för 
SÄRF:s dykledare, inom 
räddningsdykning, genomfördes 
i april 2019 i samarbete med 
företagshälsovården. 
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   2019 2018 2017
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 141 139 136

  varav kvinnor 18 16 15 

  varav män  123 123 121

 Avgångar under året 9 10 7

 Nyanställda under året 9 13 7

 Personalomsättning (%) 6,9 6,9 6,7

 Sjukfrånvaro (%) 1,72 0,95 2,39

 Medelålder  Borås heltidskår 42 42 42

   Skene heltidskår 43 44 44

   Dagtidspersonal 47 47 46

 RiB-personal
 Antal anställda 295 297 285

  varav kvinnor 13 12 10 

  varav män  282 284 275

 Avgångar under året 24 13 25

 Nyanställda under året 25 21 34

 Personalomsättning (%) 7,6 4,5 8,9

 Sjukfrånvaro (%) 2,6 2,0 0,80

 Medelålder  43 42 42

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 5 3 16

 Anmälda tillbud 20 16 24

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 0,16 0,00

 30-49 år 1,68 27,78

 50 år eller äldre 2,06 0,00

 Samtliga åldersgrupper 1,72 13,86

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal. 
Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuka anges i procent av den totala sjukfrånvaron.  
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl. 
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att nå allmänheten med 
förebyggande information i 
olika kommunikationskanaler. 
För första gången valde vi 
2019 att sponsra förebyggande 
informationsinlägg för att nå 
en större skara. Boende inom 
50 km radie från Borås i åldern 
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veckors tid målgruppen för 
förbundets adventskalender 
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och 155 000 unika som sett våra 
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styra och följa upp kampanjer på 
detaljnivå ser vi sociala medier 
som en kostnadseffektiv kanal 
att även annonsera förebyggande 
budskap i, en strategi som 
kommer att utvecklas under 
kommande år.

Under 2019 togs styrdokumentet 
Regler för Kommunikation fram 
för att vi inom SÄRF ska lyckas 
kommunicera väl och enhetligt 
och därmed stärka bilden av vår 
organisation som Ett SÄRF. Det 
ska även skapa en gemensam 
syn på hur kommunikation ska 
bidra till uppfyllandet av våra 

uppdrag och nå visionen om ett 
säkert och olycksfritt samhälle 
för alla. Styrdokumentet ska 
under kommande år på olika sätt 
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samt brytas ned i flertalet 
arbetsdokument.

Arbetsmiljö
Alla medarbetare i SÄRF ska ha 
en god och säker arbetsmiljö. 
Arbetsmiljöfrågorna är ständigt 
i fokus och ska finnas med 
vid alla arbetsmoment. Ett av 
de viktigaste verktygen för att 
fånga upp risker och eventuella 
brister i tidigt skede är aktivt 
arbete med tillbudsanmälningar 
och felanmälningar vid brister 
i lokaler, material, utrustning 
eller rutiner. Samtliga tillbud och 
arbetsskador hanteras och följs 
upp i vår Skyddskommitté.

Målsättningen är att 
tillbudsanmälningarna ska öka 
och arbetsskadeanmälningarna 
minska. Antalet anmälda tillbud 
har ökat något gentemot 
2018, anmälda arbetsskador 
är någon mer än föregående 
år. Att anmälda arbetsskador 
fortsatt är få i organisationen 
tror vi är en effekt av det aktiva 
arbete som löpande görs med 

riskbedömningar, åtgärder, 
uppföljning och förbättringar. 
Totalt har 20 tillbud och 5 
arbetsskador anmälts.

Under 2019 anmäldes inget 
tillbud som ett allvarligt tillbud till 
Arbetsmiljöverket. Skyddsronder 
har genomförts och utmynnat 
i en åtgärdsplan som följs upp 
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arbetsmiljöutbildning för 
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i april 2019 i samarbete med 
företagshälsovården. 
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Måluppföljning
2019 är det sista året i förbundets 
fyraåriga Handlingsprogram och 
därmed ska styrdokumentets 
säkerhetsmål och prestationsmål 
följas upp. Säkerhetsmålen 
beskriver den nivå av säkerhet 
som ska uppnås vilket kräver 
att ett eller flera prestationsmål 
kopplas 
till vardera 
säkerhetsmål.
De sex 
säkerhetsmålen 
följs upp i bilaga 
4 Uppföljning 
säkerhetsmål 
2016-2019. 

De 54 
prestationsmålen 
följs upp i bilaga 
3 Uppföljning 
Verksamhetsplan 
2019 tillsam-
mans med 
uppföljningen av 
årets aktiviteter.

Av de 54 prestationsmålen 
är 46 uppfyllda och åtta 
delvis uppfyllda, det vill säga 
en måluppfyllnad, helt eller 
delvis,  på 91 procent varav 
de prestationsmål som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO har en 
måluppfyllnad, helt eller delvis, på 
92 procent. 

Årets prioriterade aktiviteter är 
16 stycken och av dessa är 15 
slutförda och en delvis slutförd, 
det vill säga en måluppfyllnad, 
helt eller delvis, på 96  procent. 

För detaljer kring mål och 
måluppfyllnad hänvisas till bilaga 
3 Uppföljning verksamhetsplan 
2019. Intern styrning och 

kontroll
Kommunallagen anger att 
förbundets Direktion ska tillse 
att kontrollen är tillräcklig inom 
SÄRF och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. 

Det vill säga att de ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet.
• Tillförlitlig finansiell 

rapportering och information 
om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och 
riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar. 

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom SÄRF ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

Internkontrollplan 2019
Förbundet har genomfört 
en risk-, väsentlighets- 
och konsekvensanalys av 
verksamheten genom att ringa in 

de rutiner och processer som är 
viktiga att följa upp. 
Förbundets metod för 
riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och 
värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet genomför 
tertialuppföljningar där det 
bland annat ingår uppföljning av 
Internkontrollplan, genomgång 
av kontrollåtgärder utifrån årets 
riskanalys samt uppföljning 
av Budget, Verksamhetsplan, 
genomförda förbättringsåtgärder.
För årets uppföljning hänvisas till 
bilaga 5 Internkontrollplan 2019.
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Måluppföljning
2019 är det sista året i förbundets 
fyraåriga Handlingsprogram och 
därmed ska styrdokumentets 
säkerhetsmål och prestationsmål 
följas upp. Säkerhetsmålen 
beskriver den nivå av säkerhet 
som ska uppnås vilket kräver 
att ett eller flera prestationsmål 
kopplas 
till vardera 
säkerhetsmål.
De sex 
säkerhetsmålen 
följs upp i bilaga 
4 Uppföljning 
säkerhetsmål 
2016-2019. 

De 54 
prestationsmålen 
följs upp i bilaga 
3 Uppföljning 
Verksamhetsplan 
2019 tillsam-
mans med 
uppföljningen av 
årets aktiviteter.

Av de 54 prestationsmålen 
är 46 uppfyllda och åtta 
delvis uppfyllda, det vill säga 
en måluppfyllnad, helt eller 
delvis,  på 91 procent varav 
de prestationsmål som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO har en 
måluppfyllnad, helt eller delvis, på 
92 procent. 

Årets prioriterade aktiviteter är 
16 stycken och av dessa är 15 
slutförda och en delvis slutförd, 
det vill säga en måluppfyllnad, 
helt eller delvis, på 96  procent. 

För detaljer kring mål och 
måluppfyllnad hänvisas till bilaga 
3 Uppföljning verksamhetsplan 
2019. Intern styrning och 

kontroll
Kommunallagen anger att 
förbundets Direktion ska tillse 
att kontrollen är tillräcklig inom 
SÄRF och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. 

Det vill säga att de ska med rimlig 
grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås:
• Ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet.
• Tillförlitlig finansiell 

rapportering och information 
om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och 
riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar. 

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom SÄRF ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

Internkontrollplan 2019
Förbundet har genomfört 
en risk-, väsentlighets- 
och konsekvensanalys av 
verksamheten genom att ringa in 

de rutiner och processer som är 
viktiga att följa upp. 
Förbundets metod för 
riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och 
värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet genomför 
tertialuppföljningar där det 
bland annat ingår uppföljning av 
Internkontrollplan, genomgång 
av kontrollåtgärder utifrån årets 
riskanalys samt uppföljning 
av Budget, Verksamhetsplan, 
genomförda förbättringsåtgärder.
För årets uppföljning hänvisas till 
bilaga 5 Internkontrollplan 2019.
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God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 
nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor uppfylls.

God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå. 

Förbundet budgeterar 
årligen utifrån överenskomna 
medlemsbidrag enligt den 
rambudget som beslutas av 
Direktionen i juni året före 
verksamhetsåret. I beslutad 
rambudget ingår kostnad för 
SAP-R (Särskild Avtalspension 
inom Räddningstjänst) enligt 
prognos per föregående årsskifte.
 
I december året före 
verksamhetsåret beslutar 
Direktionen om Verksamhetsplan 
och Internbudget som visar 

hur mål och medel fördelas 
inom organisationen. Kostnad 
för SAP-R i Internbudget är 
enligt prognos per 31a: augusti 
och vid avvikelse från tidigare 
prognos kan Direktionen 
besluta om att detta överskott/
underskott kan föras mot Eget 
Kapital. Internbudget 2019 
har ett underskott på 2,4 Mnkr 
dels för att prognosen visade 
på ökade kostnader för SAP-R 
med 1,8 Mnkr dels för att det 
pågår en generationsväxling inom 
förbundet och under 2019 hade 
15 personer möjlighet att avgå 
med avtalspension, vilket är en 
verksamhetsrisk, och för att säkra 
bemanningen överanställdes 
tre heltidsbrandmän, 
personalkostnaden ökade men 
efter gjorda omprioriteringar 
slutade ökningen på 0,6 Mnkr.

Av de 15 som kunde gå i 
avtalspension under 2019 gick 
åtta, vilket visar att beslutet om 
överanställning var riktigt, att sju 
stycken flyttade fram sin avgång 
minskade pensionskostnaden. 

Det finansiella målet för 2019 
uppfylls genom ett positivt 
resultat på 0,4 Mnkr.

Förbundets fyraåriga 
prestationsmål har en 
måluppfyllnad, helt eller 
delvis, på 91 procent varav 
de prestationsmål som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO har 
en måluppfyllnad, helt eller delvis, 
på 92 procent. Årets prioriterade 
aktiviteter är uppfyllda, helt eller 
delvis, till 96 procent.  

SÄRF genomför årligen ett 
stort antal aktiviteter för att 
på sikt uppnå fastställda mål 
enligt handlingsprogram. 2019 
är sista året för det gällande 
Handlingsprogrammet 
och uppföljning av de 
fyraåriga Säkerhetsmålen och 
Prestationsmålen redovisas i 
bilagor till Årsredovisningen.

Det är förbundets uppfattning 
att medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på 
ett effektivt sätt och att SÄRF 
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
0,4 Mnkr på en omsättning som 
uppgår till 188,6 Mnkr (184,8 
Mnkr för 2018). 

Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet har ökat då en 
stor del av årets investeringar 
var betalda redan 2018 och då 
ingick i Pågående investeringar, 
se Kassaflödesanalys. Eget kapital 
uppgår till 51,6 Mnkr och ska 
täcka den ansvarsförbindelse 
som finns för Pensionsutfästelse 
före 1997 på 14,6 Mnkr samt 
förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2019 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. 
I samband med framflyttningen 
har pensionskapitalet räknats 
om vilket genererat en ökad 
kostnad för 2020. Internbudget 
2020 är därmed ej i balans 
och Direktionen beslutade i 

december 2019 att den ökade 
pensionskostnaden 2020 ska 
finansieras från Eget Kapital.

Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
Balanskravsresultat ska redovisas 
i Årsredovisningen och ska rensas 

 Balanslikviditet  304% 268% 273% 271% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  66,8 57,8 56,7 55,2
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 34% 34% 32%
 (Eget kapital/tillgångar)
 Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse 24% 24% 24% 21%

 % och Mnkr 2019 2018 2017 2016

     Belopp i Mnkr      
 Årets resultat 2019     +0,4
 Reducering av jämförelsestörande poster    0
 Reducering av samtliga realisationsvinster   0
 Årets balanskravsresultat     +0,4

Beräkning av Balanskravsresultat

från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR). 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt Balanskravsresultat för 
2019
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Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning
Ekonomisk ställning och 
Balanskravsutredning
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God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 
nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor uppfylls.

God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå. 

Förbundet budgeterar 
årligen utifrån överenskomna 
medlemsbidrag enligt den 
rambudget som beslutas av 
Direktionen i juni året före 
verksamhetsåret. I beslutad 
rambudget ingår kostnad för 
SAP-R (Särskild Avtalspension 
inom Räddningstjänst) enligt 
prognos per föregående årsskifte.
 
I december året före 
verksamhetsåret beslutar 
Direktionen om Verksamhetsplan 
och Internbudget som visar 

hur mål och medel fördelas 
inom organisationen. Kostnad 
för SAP-R i Internbudget är 
enligt prognos per 31a: augusti 
och vid avvikelse från tidigare 
prognos kan Direktionen 
besluta om att detta överskott/
underskott kan föras mot Eget 
Kapital. Internbudget 2019 
har ett underskott på 2,4 Mnkr 
dels för att prognosen visade 
på ökade kostnader för SAP-R 
med 1,8 Mnkr dels för att det 
pågår en generationsväxling inom 
förbundet och under 2019 hade 
15 personer möjlighet att avgå 
med avtalspension, vilket är en 
verksamhetsrisk, och för att säkra 
bemanningen överanställdes 
tre heltidsbrandmän, 
personalkostnaden ökade men 
efter gjorda omprioriteringar 
slutade ökningen på 0,6 Mnkr.

Av de 15 som kunde gå i 
avtalspension under 2019 gick 
åtta, vilket visar att beslutet om 
överanställning var riktigt, att sju 
stycken flyttade fram sin avgång 
minskade pensionskostnaden. 

Det finansiella målet för 2019 
uppfylls genom ett positivt 
resultat på 0,4 Mnkr.

Förbundets fyraåriga 
prestationsmål har en 
måluppfyllnad, helt eller 
delvis, på 91 procent varav 
de prestationsmål som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO har 
en måluppfyllnad, helt eller delvis, 
på 92 procent. Årets prioriterade 
aktiviteter är uppfyllda, helt eller 
delvis, till 96 procent.  

SÄRF genomför årligen ett 
stort antal aktiviteter för att 
på sikt uppnå fastställda mål 
enligt handlingsprogram. 2019 
är sista året för det gällande 
Handlingsprogrammet 
och uppföljning av de 
fyraåriga Säkerhetsmålen och 
Prestationsmålen redovisas i 
bilagor till Årsredovisningen.

Det är förbundets uppfattning 
att medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på 
ett effektivt sätt och att SÄRF 
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
0,4 Mnkr på en omsättning som 
uppgår till 188,6 Mnkr (184,8 
Mnkr för 2018). 

Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet har ökat då en 
stor del av årets investeringar 
var betalda redan 2018 och då 
ingick i Pågående investeringar, 
se Kassaflödesanalys. Eget kapital 
uppgår till 51,6 Mnkr och ska 
täcka den ansvarsförbindelse 
som finns för Pensionsutfästelse 
före 1997 på 14,6 Mnkr samt 
förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2019 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. 
I samband med framflyttningen 
har pensionskapitalet räknats 
om vilket genererat en ökad 
kostnad för 2020. Internbudget 
2020 är därmed ej i balans 
och Direktionen beslutade i 

december 2019 att den ökade 
pensionskostnaden 2020 ska 
finansieras från Eget Kapital.

Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
Balanskravsresultat ska redovisas 
i Årsredovisningen och ska rensas 

 Balanslikviditet  304% 268% 273% 271% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  66,8 57,8 56,7 55,2
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 34% 34% 32%
 (Eget kapital/tillgångar)
 Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse 24% 24% 24% 21%

 % och Mnkr 2019 2018 2017 2016

     Belopp i Mnkr      
 Årets resultat 2019     +0,4
 Reducering av jämförelsestörande poster    0
 Reducering av samtliga realisationsvinster   0
 Årets balanskravsresultat     +0,4

Beräkning av Balanskravsresultat

från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR). 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt Balanskravsresultat för 
2019

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201930

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning
Ekonomisk ställning och 
Balanskravsutredning
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Finansiella rapporter

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2019 2018

 Verksamhetens intäkter 1 23 573 24 224

 Verksamhetens kostnader 2 -179 777 -174 404

 Avskrivningar 3 -6 849 -6 570

 Summa verksamhetens nettokostnader  - 163 053 -156 750

 Medlemsbidrag 4 165 100 160 600

 Finansiella intäkter 5 0 0

 Finansiella kostnader 6 -1 652 -1 517

 Årets resultat  395 2 333

Balansräkning, Tkr
    2019-12-31 2018-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 50 746 48 192 

 Pågående investering 8 1 447 8 667

 Summa materiella anläggningstillgångar  52 193 56 859

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 59 34

 Summa finansiella anläggningstillgångar  59 34

 Summa anläggningstillgångar  52 252 56 893

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 23 938 25 734

 Kassa och Bank  75 655 66 545

 Summa omsättningstillgångar  99 593 92 279

 Summa tillgångar  151 845 149 172

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  51 261 48 928

 Årets resultat   395 2 333

 Summa eget kapital  51 656 51 261

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 67 417 63 462

 Summa avsättningar  67 417 63 462

fortsättning balansräkning nästa sida

Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2019 2018 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  2 047 3 849

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 849 6 570 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  0 -252

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  3 955 3 534 

    12 851 13 701 

 Erhållen ränta  0 1 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 652 -1 517

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  11 199 12 185

 

Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 796 -3 571

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -1 677 1 702 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 318 10 316   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -2 183 -11 325

 Försäljning av anläggningstillgångar  0 252

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 -24 4

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 207 -11 069

 Ökning/minskning av likvida medel  9 111 -753 

 Likvida medel vid årets början  66 545 67 298

 Likvida medel vid årets slut  75 656 66 545 

    2019-12-31 2018-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 8 808 11 330

 Övriga kortfristiga skulder  23 964 23 119

 Summa kortfristiga skulder  32 772 34 449

 Summa skulder  32 772 34 449

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  151 845 149 172
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Finansiella rapporter

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2019 2018

 Verksamhetens intäkter 1 23 573 24 224

 Verksamhetens kostnader 2 -179 777 -174 404

 Avskrivningar 3 -6 849 -6 570

 Summa verksamhetens nettokostnader  - 163 053 -156 750

 Medlemsbidrag 4 165 100 160 600

 Finansiella intäkter 5 0 0

 Finansiella kostnader 6 -1 652 -1 517

 Årets resultat  395 2 333

Balansräkning, Tkr
    2019-12-31 2018-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 50 746 48 192 

 Pågående investering 8 1 447 8 667

 Summa materiella anläggningstillgångar  52 193 56 859

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 59 34

 Summa finansiella anläggningstillgångar  59 34

 Summa anläggningstillgångar  52 252 56 893

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 23 938 25 734

 Kassa och Bank  75 655 66 545

 Summa omsättningstillgångar  99 593 92 279

 Summa tillgångar  151 845 149 172

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  51 261 48 928

 Årets resultat   395 2 333

 Summa eget kapital  51 656 51 261

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 67 417 63 462

 Summa avsättningar  67 417 63 462

fortsättning balansräkning nästa sida

Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2019 2018 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  2 047 3 849

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 849 6 570 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  0 -252

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  3 955 3 534 

    12 851 13 701 

 Erhållen ränta  0 1 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 652 -1 517

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  11 199 12 185

 

Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 796 -3 571

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -1 677 1 702 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 318 10 316   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -2 183 -11 325

 Försäljning av anläggningstillgångar  0 252

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 -24 4

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 207 -11 069

 Ökning/minskning av likvida medel  9 111 -753 

 Likvida medel vid årets början  66 545 67 298

 Likvida medel vid årets slut  75 656 66 545 

    2019-12-31 2018-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 8 808 11 330

 Övriga kortfristiga skulder  23 964 23 119

 Summa kortfristiga skulder  32 772 34 449

 Summa skulder  32 772 34 449

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  151 845 149 172



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2374Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201934 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 35

 Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

 Automatiska brandlarm 10 532 9 762
 Myndighetsutövning 1 165 1 260
 Uppdragsutbildning 5 985 5 038
 Avtal 3 032 5 479
 Bidrag från EU,  AMS mfl 605 739
 Uthyrning lokaler, fordon 1 065 888
 Teknisk service 515 446
 Övrigt 674 360
 Realisationsvinst 0 252
 Summa 23 573 24 224

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018

 Löner och arvoden 92 913 88 725
 Personalomkostnader 29 507 28 794
 Pensioner 12 357 10 850
 Personalsociala 3 751 3 800
 Lokaler 14 463 13 498
 Materiel 10 829 12 558
 Främmande tjänster exkl räkenskapsrev. 15 874 16 123
 Räkenskapsrevision 83 56
 Summa 179 777 174 404

 Not 4 Kommunbidrag 2019 2018

 Bollebygd 8 387 8 158
 Borås 82 187 79 946
 Mark 33 433 32 522
 Svenljunga 10 104 9 829
 Tranemo 11 210 10 905
 Ulricehamn 19 779 19 240
 Summa 165 100 160 600

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

 Ränta pensionsavsättning 1 649 1 516
 Övriga finansiella kostnader 3 1
 Summa 1 652 1 517

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2019 2018
 Kundfordringar 20 231 19 482
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 694 6 249
 Övriga fordringar 13 3
 Summa 23 938 25 734

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2019 2018

 Ingående anskaffningsvärde  8 667 1 115
 Omklassificeringar under året  -9 403 -3 773
 Anskaffningar 2 183 11 325
 Utgående anskaffningsvärde 1 447 8 667

 Not 12 Kortfristiga skulder 2019 2018

 Leverantörsskulder 8 808 11 330
 Semesterlöneskuld 8 294 7 643
 Upplupna löner 2 690 2 515
 Upplupna sociala avgifter 1 009 934
 Arbetsgivaravgift 2 331 2 366
 Moms 1 747 2 126
 Pensioner, individuell del 4 091 3 873
 Pensioner, löneskatt 1 202 1 008
 Övriga interimsskulder 381 308
 Övriga kortfristiga skulder 2 219 2 346
 Summa 32 772 34 449 

 Not 11 Pensionsavsättning 2019 2018
 Ingående balans 63 462 59 928
 Utbetalningar -2 184 -1 937
 Ränta mm 2 366 1 546
 Årets intjänande 3 002 3 235
 Särskild löneskatt 772 690
 Utgående balans 67 418 63 462

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2019 2018

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 658 14 167
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2019 2018

 Ingående anskaffningsvärde  165 119 162 285
 Omklassificeringar under året 9 403 3 773 
 Försäljningar och utrangeringar 0 - 939
 Utgående anskaffningsvärde 174 522 165 119
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  116 927 111 296
 Årets avskrivningar enligt plan 6 849 6 570 
 Försäljningar och utrangeringar  0 -939
 Summa 50 746 48 192

Noter

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), Lagen 
om Kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. 

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2019 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2019 2018

 Automatiska brandlarm 10 532 9 762
 Myndighetsutövning 1 165 1 260
 Uppdragsutbildning 5 985 5 038
 Avtal 3 032 5 479
 Bidrag från EU,  AMS mfl 605 739
 Uthyrning lokaler, fordon 1 065 888
 Teknisk service 515 446
 Övrigt 674 360
 Realisationsvinst 0 252
 Summa 23 573 24 224

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2019 2018

 Löner och arvoden 92 913 88 725
 Personalomkostnader 29 507 28 794
 Pensioner 12 357 10 850
 Personalsociala 3 751 3 800
 Lokaler 14 463 13 498
 Materiel 10 829 12 558
 Främmande tjänster exkl räkenskapsrev. 15 874 16 123
 Räkenskapsrevision 83 56
 Summa 179 777 174 404

 Not 4 Kommunbidrag 2019 2018

 Bollebygd 8 387 8 158
 Borås 82 187 79 946
 Mark 33 433 32 522
 Svenljunga 10 104 9 829
 Tranemo 11 210 10 905
 Ulricehamn 19 779 19 240
 Summa 165 100 160 600

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2019 2018

 Ränta pensionsavsättning 1 649 1 516
 Övriga finansiella kostnader 3 1
 Summa 1 652 1 517

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2019 2018
 Kundfordringar 20 231 19 482
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 694 6 249
 Övriga fordringar 13 3
 Summa 23 938 25 734

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2019 2018

 Ingående anskaffningsvärde  8 667 1 115
 Omklassificeringar under året  -9 403 -3 773
 Anskaffningar 2 183 11 325
 Utgående anskaffningsvärde 1 447 8 667

 Not 12 Kortfristiga skulder 2019 2018

 Leverantörsskulder 8 808 11 330
 Semesterlöneskuld 8 294 7 643
 Upplupna löner 2 690 2 515
 Upplupna sociala avgifter 1 009 934
 Arbetsgivaravgift 2 331 2 366
 Moms 1 747 2 126
 Pensioner, individuell del 4 091 3 873
 Pensioner, löneskatt 1 202 1 008
 Övriga interimsskulder 381 308
 Övriga kortfristiga skulder 2 219 2 346
 Summa 32 772 34 449 

 Not 11 Pensionsavsättning 2019 2018
 Ingående balans 63 462 59 928
 Utbetalningar -2 184 -1 937
 Ränta mm 2 366 1 546
 Årets intjänande 3 002 3 235
 Särskild löneskatt 772 690
 Utgående balans 67 418 63 462

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2019 2018

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 658 14 167
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2019 2018

 Ingående anskaffningsvärde  165 119 162 285
 Omklassificeringar under året 9 403 3 773 
 Försäljningar och utrangeringar 0 - 939
 Utgående anskaffningsvärde 174 522 165 119
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  116 927 111 296
 Årets avskrivningar enligt plan 6 849 6 570 
 Försäljningar och utrangeringar  0 -939
 Summa 50 746 48 192

Noter

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), Lagen 
om Kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning. 

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2019 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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 Verksamhetens intäkter  23,5 21,8 1,7 24,2
 Verksamhetens kostnader -167,4 -165,7 -1,7 -163,6
 Pensionsförplikterser  -12,4 -14,8 2,4 -10,8
 Avskrivning  -6,8 -6,9 0,1 -6,6
 Nettokostnader  -163,1 -165,6 2,5 -156,8
 Medlemsbidrag  165,1 165,1 0 160,6
 Finansiella intäkter  0 0 0 0
 Finansiella kostnader  -1,6 -1,9 0,3 -1,5
 Årets resultat  0,4 -2,4 2,8 2,3

 Mnkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse Utfall 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201936 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 37

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter avseende 
extern utbildning och avtal 
avviker mot budget med +1,7 
Mnkr men detta återspeglas delvis 
i kostnadsbilden. 

Verksamhetens kostnader 
är därmed något högre men 
här ryms också kostnad för 
extraordinär händelse med 
1,1 Mnkr avseende branden 
på Evedalsgatan i Borås i 
februari 2019. Den största 
budgetavvikelsen avser 
pensionskostnaden på totalt +2,7 
Mnkr (inklusive avvikelse på 
finansiella kostnader som avser 
pensionsförpliktelse) och beror 
på svårighet att prognostisera 
kostnader för avtalspension, 
SAP-R.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 74,2% (73,0%) av 
förbundets totala kostnader och 
tillsammans med lokalkostnader 
för förbundets 24 brandstationen 
är det 81,9% (80,5). Det är en 
personalintensiv verksamhet och 

att denna andel av den totala 
kostnaden stiger har inneburit 
nödvändiga besparingar på andra 
områden.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension per 
2019-12-31 och SKR:s parametrar 
är beaktat i beräkningen. 
Förbundets kostnad för SAP-R, 
Särskild Avtalspension inom 
Räddningstjänst, är lägre än 
budget på grund av att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 
framåt i tiden men högre än 
föregående år.

För detaljer i budgetuppföljning 
hänvisas till bilaga 1 och 2.

Medlemsbidrag
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom bidrag för 
att utföra uppdraget enligt 
gällande handlingsprogram. 
Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
165,1 Mnkr vilket är en höjning 
från 2018 med 2,8%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 88,5% (88,7%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2019 
806kr (790 kr).

 % 2019 2018 2017 2016
 Budgetavvikelse Årets resultat +1,7 +1,6 +4,7 +5,3

 (exkl. Medlemsbidrag)
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 Verksamhetens intäkter  23,5 21,8 1,7 24,2
 Verksamhetens kostnader -167,4 -165,7 -1,7 -163,6
 Pensionsförplikterser  -12,4 -14,8 2,4 -10,8
 Avskrivning  -6,8 -6,9 0,1 -6,6
 Nettokostnader  -163,1 -165,6 2,5 -156,8
 Medlemsbidrag  165,1 165,1 0 160,6
 Finansiella intäkter  0 0 0 0
 Finansiella kostnader  -1,6 -1,9 0,3 -1,5
 Årets resultat  0,4 -2,4 2,8 2,3

 Mnkr Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse Utfall 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201936 Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 37

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter avseende 
extern utbildning och avtal 
avviker mot budget med +1,7 
Mnkr men detta återspeglas delvis 
i kostnadsbilden. 

Verksamhetens kostnader 
är därmed något högre men 
här ryms också kostnad för 
extraordinär händelse med 
1,1 Mnkr avseende branden 
på Evedalsgatan i Borås i 
februari 2019. Den största 
budgetavvikelsen avser 
pensionskostnaden på totalt +2,7 
Mnkr (inklusive avvikelse på 
finansiella kostnader som avser 
pensionsförpliktelse) och beror 
på svårighet att prognostisera 
kostnader för avtalspension, 
SAP-R.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 74,2% (73,0%) av 
förbundets totala kostnader och 
tillsammans med lokalkostnader 
för förbundets 24 brandstationen 
är det 81,9% (80,5). Det är en 
personalintensiv verksamhet och 

att denna andel av den totala 
kostnaden stiger har inneburit 
nödvändiga besparingar på andra 
områden.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension per 
2019-12-31 och SKR:s parametrar 
är beaktat i beräkningen. 
Förbundets kostnad för SAP-R, 
Särskild Avtalspension inom 
Räddningstjänst, är lägre än 
budget på grund av att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 
framåt i tiden men högre än 
föregående år.

För detaljer i budgetuppföljning 
hänvisas till bilaga 1 och 2.

Medlemsbidrag
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom bidrag för 
att utföra uppdraget enligt 
gällande handlingsprogram. 
Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
165,1 Mnkr vilket är en höjning 
från 2018 med 2,8%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 88,5% (88,7%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2019 
806kr (790 kr).

 % 2019 2018 2017 2016
 Budgetavvikelse Årets resultat +1,7 +1,6 +4,7 +5,3
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   Budget Utfall Beräknat ufall 
 Släck-/Räddningsbilar, 2st  7,9 7,9

 Personbil  0,2 0,2

 Räddningsutrustning  1,3 1,3

 Släck-/Räddningsbil  3,9  3,9

 Transportbilar samt båt  2,4  2,4

 Containrar, 2st  2,5  2,5

 Räddningsutrustning  1,9  1,9

 SUMMA  20,1 9,4 10,7

 Investeringar i Mnkr Årets investeringar

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201938

Investeringsredovisning

Årets investeringar

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
9,4 Mnkr (3,8 Mnkr). 

Årets investeringar avviker 
mot budget men kommer att 
genomföras under 2020 varav 
bilar och räddningsutrustning är 
påbörjade och ingår i Pågående 
investeringar med 1,4 Mnkr.

Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år men 
följer investeringsplanen.

 Avskrivningar  6,8 6,5 6,1 5,1

 Mnkr 2019 2018 2017 2016
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   Budget Utfall Beräknat ufall 
 Släck-/Räddningsbilar, 2st  7,9 7,9

 Personbil  0,2 0,2

 Räddningsutrustning  1,3 1,3

 Släck-/Räddningsbil  3,9  3,9

 Transportbilar samt båt  2,4  2,4

 Containrar, 2st  2,5  2,5

 Räddningsutrustning  1,9  1,9

 SUMMA  20,1 9,4 10,7

 Investeringar i Mnkr Årets investeringar

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201938

Investeringsredovisning

Årets investeringar

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
9,4 Mnkr (3,8 Mnkr). 

Årets investeringar avviker 
mot budget men kommer att 
genomföras under 2020 varav 
bilar och räddningsutrustning är 
påbörjade och ingår i Pågående 
investeringar med 1,4 Mnkr.

Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år men 
följer investeringsplanen.

 Avskrivningar  6,8 6,5 6,1 5,1

 Mnkr 2019 2018 2017 2016
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Revisionsberättelse 2019

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, God revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört en av 16 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2019. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2019 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteten inte 
genomförts. 
46 av 54 prestationsmål från 
Handlingsprogram 2016-2019 är uppfyllda 
per 2019-12-31.

Vi anser att arbetet med Agenda 2030 bör 
kommenteras i förvaltningsberättelsen.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. Vi bedömer att förbundets 
årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt 
God redovisningssed, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, kommunallagen 

och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer. Resultat, ekonomisk 
ställning och räkenskaper redovisas på ett 
i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är 
uppfyllt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
Direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i förbundet 
sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 för Direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2020-03-05

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun

Revisionsberättelse

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås

Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn

Ulf Sjösten (M), Borås 

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Svenljunga 2020-03-20

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshöj (M), Mark

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022, på bilden saknas Mohamed Farah och Johan Björkman.
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Revisionsberättelse 2019

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, God revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört en av 16 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2019. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2019 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteten inte 
genomförts. 
46 av 54 prestationsmål från 
Handlingsprogram 2016-2019 är uppfyllda 
per 2019-12-31.

Vi anser att arbetet med Agenda 2030 bör 
kommenteras i förvaltningsberättelsen.  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. Vi bedömer att förbundets 
årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt 
God redovisningssed, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, kommunallagen 

och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer. Resultat, ekonomisk 
ställning och räkenskaper redovisas på ett 
i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är 
uppfyllt.

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
Direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i förbundet 
sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2019 för Direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2020-03-05

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun

Revisionsberättelse

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås

Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn

Ulf Sjösten (M), Borås 

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Svenljunga 2020-03-20

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshöj (M), Mark

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022, på bilden saknas Mohamed Farah och Johan Björkman.
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Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 
asfalterad aktivitetsyta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kr för asfaltering 
av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning 
att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig efter 
beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.  
       

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna 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 Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 
Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 
beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 
snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 
ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 
aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 
föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 
idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 
Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 
mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 
asfalterad aktivitetsyta 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kr för asfaltering 
av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning 
att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig efter 
beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.  
       

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna 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 Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 
Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 
beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 
snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 
ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 
aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 
föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 
idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 
Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 
mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 

Nr 73
Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för asfalterad 
aktivitetsyta

2020-08-24 Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2384

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 
utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 
första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 
anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 
till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 
uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 
upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. 
Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 
själva mestadels står för drift och skötsel. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 
3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Borås GIF 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
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2(2) 
 

 

vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 
utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 
första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 
anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 
till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 
uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 
upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. 
Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 
själva mestadels står för drift och skötsel. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 
3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Borås GIF 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-23 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00051 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås GIF om anläggningslån till 
asfalterad aktivitetsyta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ansökan om anläggningslån 
på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av aktivitetsytor på Knektås. Beslutet 
gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från 
berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Beslutet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen. Föreningen har två år på sig efter 
beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet        

Ärendet i sin helhet 
Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels 
verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås 
med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på 
Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att 
ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad 
slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en 
yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning 
mm. Ärendet bygger till stor del på en ansökan från Arvsfonden som utgör ca 
hälften av finansieringen. Nämnden vill trycka på att hela finansieringsplanen 
måste infrias samt att alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter 
införskaffas för att beslutet ska gälla. 

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan                                

Beslutet expedieras till 
1. KS Diarium 
2. info@borasgif.nu 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Borås GIF

Vi skall bli Borås mest uppskattade 
idrottsförening

Gemenskap - Glädje - Motion
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Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 

I vår strävan mot att utveckla vår anläggning för fler människor och skapa 
ännu bättre träningsmöjligheter för våra aktiva vill vi utveckla och bygga en 

asfalterad aktivitetsyta.  
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B 2390 Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 
Mål:  

Asfaltera en slinga av 1,2 km och skapa en 
asfalterad lekyta på ca 10*50 m för träning 

och lek.  

Här skall vi skapa möjligheter för teknikträning och olika lek/
idrottsmöjligheter som behöver en avskiljd asfaltsyta. Både 
för våra medlemmar men även för alla som nyttjar och skall 

vilja nyttja vår anläggning i framtiden.   

Tex innebandy, inlineshockey, cykling, rullskidor, 
rullstolsåkning, skidskytte, gångyta i skogen för personer med 

funktionsvariationer.  
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Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 

Projektplan: 

Vår 2019, underlagsarbete, banskisser, styrelsediskussioner 
Aug 2019 Offerter/projektering/Budget 
Sep 2019 Bidragsansökningar 
Mar 2020 Förhoppning om byggstart 
Juni 2020 invigning 
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Ekonomi: 
Asfaltering enligt offert 2 497 000 kr 
Grävarbeten, grus till löparspår inför 150 000 kr 
Elinstallationer+skidskytte 100 000 kr 
Totalt 2 747 000 kr 

Tänkt Finansiering: 
Anläggningslån Borås Stad 1 100 000 kr 
Allmänna Arvsfonden 1 150 000 kr 
Övriga ansökningar 300 000 kr 
Egen Finansiering 150 000 kr 
Ideella insatser 200 timmar 50 000 kr 
Totalt 2 750 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Dnr FOFN 2020-00051 3.6.7.2 

Ansökan från Borås GIF om anläggningslån till 
asfalterad aktivitetsyta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ansökan om anläggningslån 
på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av aktivitetsytor på Knektås. Beslutet 
gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från 
berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Beslutet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen.  
 
Föreningen har två år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att 
slutredovisa arbetet        

Sammanfattning av ärendet 
Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels 
verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås 
med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på 
Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att 
ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad 
slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en 
yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning 
mm. Ärendet bygger till stor del på en ansökan från Arvsfonden som utgör ca 
hälften av finansieringen. Nämnden vill trycka på att hela finansieringsplanen 
måste infrias samt att alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter 
införskaffas för att beslutet ska gälla.               

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-03-26.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Dnr FOFN 2020-00051 3.6.7.2 

Ansökan från Borås GIF om anläggningslån till 
asfalterad aktivitetsyta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ansökan om anläggningslån 
på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av aktivitetsytor på Knektås. Beslutet 
gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från 
berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Beslutet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen.  
 
Föreningen har två år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att 
slutredovisa arbetet        

Sammanfattning av ärendet 
Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels 
verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås 
med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på 
Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att 
ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad 
slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en 
yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning 
mm. Ärendet bygger till stor del på en ansökan från Arvsfonden som utgör ca 
hälften av finansieringen. Nämnden vill trycka på att hela finansieringsplanen 
måste infrias samt att alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter 
införskaffas för att beslutet ska gälla.               

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-03-26.  
    
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-23 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Håkan Eriksson (C)  Ingela Hallgren (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-03-27. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00568 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2019 års förvaltning.             

Ärendet i sin helhet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2019 års 
verksamhet. Resultatet för 2019 är 738 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,9 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 
99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.  

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 
donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 
hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt 
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 
församling. Under året har 9 300 kr utdelats och vid utgången av 2019 uppgår 
utdelningsbara medel till 540 721 kr.       

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-08-24 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 
3. Årsredovisning 2019 LL Frimans Donation, 2020-06-30  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation/ kjell.storberg@telia.com 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 74 
Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans  
Donation.

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

2020-08-24 Dnr KS 2020-00568 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hantering av inköpskostnader med anledning av 
coronapandemin 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.            

Sammanfattning  
Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på 
skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. 
Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att 
sköta inköp och logistik av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning 
har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för innevarande år. Utgifterna 
är betydande och uppgår till 90-100 mnkr för 2020, men det finns möjlighet att 
ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader avseende bl.a. 
skyddsutrustning vilket gör det svårt att bedöma hur stora nettokostnaderna för 
året kommer att bli. Genom att hantera inköp/inköpskostnader och 
bidragsansökning centralt, fås en tydlighet och effektivitet i hanteringen av 
inköp och distribution av skyddsutrustning till stadens verksamheter.           

Ärendet i sin helhet 
Den pågående coronapandemin ställde inledningsvis stora krav på snabbt 
agerande för att säkra tillgången på skyddsutrustning för stadens verksamheter, 
t.ex. inom äldreomsorgen. Med skyddsutrustning avses exempelvis munskydd, 
visir, skyddshandskar och handdesinfektion. Syftet med att snabbt få fram 
skyddsutrustning var att skydda medarbetare och brukare från att bli smittade 
av coronavirus och att på så sätt hålla ner antalet drabbade av covid-19. 

Borås Stads Krisledningsstab gav Koncerninköp och Servicekontoret i uppdrag 
att hantera och samordna inköpen av skyddsutrustning. Tillgången på 
skyddsutrustning har varit god i verksamheterna, trots svårigheter att finna 
utrustning att köpa in. Nu finns det lager för minst tre månaders förbrukning 
och bedömt behov av inköpsvolymer för resten av året är säkrade. 
Servicekontoret sköter logistik och distribution av skyddsutrustning till 
verksamheterna.  

Utgifterna för inköp av skyddsutrustning är betydande och beräknas uppgå till 
mellan 90-100 mnkr för 2020, vilket är avsevärt högre än ett normalår. Orsaken 
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Hantering av inköpskostnader med anledning av  
coronapandemin

2020-82-24 Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0
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till att utgifterna stigit så mycket är naturligtvis en kraftigt ökad förbrukning av 
skyddsutrustning, men också att priserna har stigit mångdubbelt. Vissa artiklar 
har blivit ca 10 gånger dyrare än före coronapandemin. 

Det råder en osäkerhet om hur stora årets nettokostnader för skyddsutrustning 
kommer att bli. En del av utrustningen kommer att lagerbokföras och kan 
användas även nästa år. Riksdagen har fattat beslut om ”Förordning (2020:193) 
om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 
sjukdomen covid-19”. I förordningen står det att ”Statsbidrag får inom ramen 
för tilldelade medel lämnas till regioner och kommuner för skäliga kostnader… 
personlig skyddsutrustning”. Regeringen har avsatt en miljard kronor och 
aviserat om ytterligare fyra miljarder kronor, d.v.s. totalt fem miljarder kronor 
för merkostnader som regioner och kommuner har haft till följd av sjukdomen 
covid-19 under perioden 1 februari - 30 november 2020.  

Stadsledningskansliet kommer att samordna ansökningen av medel enligt 
förordning 2020:193 från Socialstyrelsen för hela stadens merkostnader till följd 
av sjukdomen covid-19, vilket även kan inkludera andra kostnader än 
skyddsutrustning. 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder i Borås Stad 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.            

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet.  

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Resultatet för 2019 redovisas till -866 tkr jämfört med +816 tkr för 2018. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 677 tkr, balansomslutningen till 
71 560 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 14 % (f å 13 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2019 var 16 100 tkr.           

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-08-24 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 
3. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2020-03-19   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 

Nr 76
Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads  
kommunalförbund
2020-08-24 Dnr KS 2020-00242 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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11 PPoolliittiisskk  rreepprreesseennttaattiioonn    

11..11 DDiirreekkttiioonn  
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sju sammanträden 
under 2019. 
 

Ordförande Malin Carlsson (S) Borås Stad 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun 

Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad 
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo kommun 
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun 

Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun 
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun 
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun 
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Ingemar Basth (MP)  
Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Mikael Levander (NU)  
Adjungerad Monica Björsell (LPO)  
Adjungerad Anna Svalander (L)  

 

11..22 RReevviissoorreerr  
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan 
övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun 
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2420

 

5 
 

22 FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  

22..11 OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån 
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center 
samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett 
delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg bestående av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen 
för VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer 

på regional nivå 

22..11..11 MMååll  
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

22..11..22 VVeerrkkssaammhheett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg    
Förbundet bedriver basverksamhet, delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
 
Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men 
även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Medarbetarcentrum och Navet science 
center finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna 
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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Business Region Borås har tidigare redovisats tillsammans med förbundskansliet men är från och med 2019 
en egen enhet.  
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till VästKom 

och 37 kr/invånare till tillväxtmedel. Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 

Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 50 % 

 

22..22 HHäännddeellsseerr  aavv  vväässeennttlliigg  bbeettyyddeellssee  
Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 har förbundet försäkrat den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, 
from 2019-01-01. Enligt samma beslut ska kostnaden för inlösen av pensionsskulden belasta eget kapital. 
Total påverkan på resultatet 2019 inklusive löneskatt är 1 875 tkr. 
 
Till följd av personalförändringar har driften av Business Region Borås överförts till Borås Stad genom 
tjänsteköp. Driftsansvaret gäller till och med mars 2020. Huvudmannaskapet för verksamheten åvilar 
fortfarande Boråsregionen.  
 
2019 års utlysning av tillväxtmedel avsåg 2020 års medel och fördelningen skedde enligt den nya 
behovsstyrda tillväxtmodell som Direktionen beslutat om. Syftet med den nya modellen är att öka tydlighet, 
målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet att finansiera vissa insatser och inte andra 
baseras på de behov som finns i regionens näringsliv samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa. 
 
På uppdrag från medlemskommunerna anställdes en projektledare under året för att i samverkan arbeta fram 
en regional avfallsplan. Arbetet startade upp i oktober 2019 och ska vara slutfört hösten 2021. Satsningen 
samfinansieras av medlemskommunerna. 
 
Under året har det lokala vård- och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås certifierats. En ansökan om 
återcertifiering av både den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn har genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.  
 
Navet science center har under året påbörjat investering och uppbyggnad av en ny utställning inom temat 
astronomi. Denna kostnad ska enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 belasta eget kapital. Under året har 
Ulricehamns kommun begärt utträde ur Navet science center. Utträdet gäller från och med årsskiftet 
2019/2020. Samlingarna från Borås Biologiska museum har flyttats till Navet och en permanent utställning 
planeras och byggs 2020.   

22..33 VVäässeennttlliiggaa  ppeerrssoonnaallfföörrhhåållllaannddeenn  
Antal anställda på förbundet under 2019 var totalt 44,40 årsarbetare i jämförelse med 2018 då antalet var 
44,13 årsarbetare, se bilaga 1. Sjukfrånvaron fortsätter att visa en positiv nedåtgående trend. 
 
Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

2019 
1,9 % 

2018 
3,2 % 

Varav kvinnor 2,4 % 4,5 % 
Varav män 1 % 0,7 % 
Varav över 60 dagar 0,6 % 1,7 % 
Varav kvinnor över 60 dagar 0,7 % 2,6 % 
Varav män över 60 dagar 0,5 % 0 % 
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22..44 RReessuullttaatt  22001199  
Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr vilket är 100 tkr sämre jämfört med 
2018.  
 
Navet science center redovisar ett negativt resultat om 714 tkr vilket är 1 133 tkr lägre än 2018. 
Medarbetarcentrum gör ett resultat om 7 tkr och Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett 
balanserat resultat. När det gäller Närvårdskontoret beror resultatet på att det interna överskottet i 
verksamheten om 454 tkr i sin helhet överförs till 2020.  

22..44..11 KKoommmmeennttaarreerr  ttiillll  eekkoonnoommiisskktt  rreessuullttaatt  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  ddeellåårrssbbookksslluutteett  
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till 
lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet 
överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår 
till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat 
samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.   
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala 
driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya 
astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet 
med beslutad styrmodell. 

22..55 BBaallaannsskkrraavvssuuttrreeddnniinngg  
Kommunalförbundet redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2019 om 866 tkr. Förbundet använder 
inte resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 ska kostnaden för inlösen av 
pensionsskulden belasta eget kapital. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på 
Navet science center belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    - 866 
Reduceringar och justeringar                              0 
Balanskravsresultat                                 - 866 
 
Underskottet är planerat och av engångskaraktär. Synnerliga skäl bör anses föreligga och därmed undanröja 
kravet på återställande av det egna kapitalet. 

22..66 IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett  
Navet har under året investerat i ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad motsvarande 76 tkr. En 
större investering om 197 tkr har även gjorts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 

22..77 IInntteerrnn  kkoonnttrroollll  
Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2020 fattades av Direktionen 2019-12-06. 

22..88 RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  bbeerrääkknniinnggssmmeettooddeerr    
Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2018. 
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22..44 RReessuullttaatt  22001199  
Totalt redovisar förbundet ett negativt resultat om 866 tkr gentemot budget vilket är 1 682 tkr lägre än 2018. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 159 tkr vilket är 100 tkr sämre jämfört med 
2018.  
 
Navet science center redovisar ett negativt resultat om 714 tkr vilket är 1 133 tkr lägre än 2018. 
Medarbetarcentrum gör ett resultat om 7 tkr och Business Region Borås och Närvårdskontoret redovisar ett 
balanserat resultat. När det gäller Närvårdskontoret beror resultatet på att det interna överskottet i 
verksamheten om 454 tkr i sin helhet överförs till 2020.  

22..44..11 KKoommmmeennttaarreerr  ttiillll  eekkoonnoommiisskktt  rreessuullttaatt  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  ddeellåårrssbbookksslluutteett  
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett underskott om 1 000 tkr i förhållande till 
lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till ett underskott om 866 tkr vilket i sin helhet 
överensstämmer väl med tidigare lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar på helheten ett bättre resultat än tidigare prognostiserat. Avvikelsen som uppgår 
till cirka 600 tkr kan i första hand hänföras till ej utnyttjad reserv, lägre indexkostnader för E20 än budgeterat 
samt en mer positiv utveckling av semesterlöneskulden.   
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 250 tkr. Det totala 
driftunderskottet blev 425 tkr och beror på minskad försäljning av material och utbildningar. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 714 tkr varav 289 tkr är direktavskrivna kostnader för den nya 
astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 350 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 454 tkr. Överskottet förklaras av de 755 tkr som flyttades med från 2018 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet 
med beslutad styrmodell. 

22..55 BBaallaannsskkrraavvssuuttrreeddnniinngg  
Kommunalförbundet redovisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2019 om 866 tkr. Förbundet använder 
inte resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt beslut i Direktionen 2018-10-26 ska kostnaden för inlösen av 
pensionsskulden belasta eget kapital. På samma sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på 
Navet science center belasta eget kapital enligt beslut i Direktionen 2018-02-23. 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    - 866 
Reduceringar och justeringar                              0 
Balanskravsresultat                                 - 866 
 
Underskottet är planerat och av engångskaraktär. Synnerliga skäl bör anses föreligga och därmed undanröja 
kravet på återställande av det egna kapitalet. 

22..66 IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett  
Navet har under året investerat i ombyggnation av matematikavdelningen Bagdad motsvarande 76 tkr. En 
större investering om 197 tkr har även gjorts i en ny astronomiavdelning. Enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 

22..77 IInntteerrnn  kkoonnttrroollll  
Uppföljning av intern kontrollplan för 2019 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2020 fattades av Direktionen 2019-12-06. 

22..88 RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  bbeerrääkknniinnggssmmeettooddeerr    
Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2018. 
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22..99 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  oocchh  eekkoonnoommiisskk  ssttäällllnniinngg  
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har i beslut fastställt att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundet om cirka 4 000 tkr. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 677 tkr, varav kansliets del 
är 6 934 tkr, Navets 2 027 tkr och Medarbetarcentrums 716 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den 
samlade verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
 
I samband med Direktionens beslut 2018-10-26 om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, 
FÅP, from 2019-01-01 beslutades även att den engångspremie som följde av beslutet skulle belasta eget 
kapital. Den totala kostnaden för premieinbetalningen inklusive löneskatt uppgick till 1 875 tkr. På samma 
sätt ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital enligt 
beslut i Direktionen 2018-02-23. Vid bedömning om förbundet når målet om god ekonomisk hushållning 
bör hänsyn tas till Direktionens två beslut vilket innebär att underskottet är planerat och av engångskaraktär. 
Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av sju 
inriktningsmål anses helt uppfyllda, ett mål anses delvis uppfyllt. Utöver de fastställda mål och strategier som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och 
påbörjat insatser inom en rad områden. Arbetet med ny regional avfallsplan har påbörjats, ny modell för 
tillväxtmedel tillämpas och en ny delregional kulturplan har antagits.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda.   

22..1100 VVeerrkkssaammhheetteennss  fföörrvväännttaaddee  uuttvveecckklliinngg  
Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030, vilken kommer att ha stor påverkan på 
verksamheterna i Boråsregionen. Under hösten 2020 kommer arbetet med att utarbeta en delregional 
utvecklingsstrategi intensifieras i bred samverkan med medlemskommunerna. Under 2020 kommer även en 
struktur- och framtidsbild för Boråsregionen fastställas. Sammantaget kommer dessa två utgöra viktiga 
styrdokument för regional utveckling inom delregionen.     
 
Förbundet och Kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av 
utgångspunkterna är den analys som Västra Götalandsregionen gjort gällande basresurser och 
kärnkompetenser i Boråsregionen. Under 2020 kommer kompetensforumgruppen att lägga fram ett förslag 
till kompetensförsörjningsplan för hela Boråsregionen.  
 
Navet science center är i förvandling. Arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen och Fullföljda studier 
har gett Navet nya insikter som påverkar verksamhetens inriktning mot att möjliggöra ett mer medskapande 
förhållningssätt. Under 2019 har Navet planerat för att engagera unga i viktiga framtidsfrågor. Under 2020 
kommer delar av verksamheten öppnas upp för alla under vardagar.  
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33 RRääkkeennsskkaappeerr  

33..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  ttoottaall  
Tkr, exkl interna poster 2019 2018 Not 

    
Verksamhetens intäkter 32 915 38 913 1 
Verksamhetens kostnader -62 212 -64 199 2 
Avskrivningar -325 -311  
Verksamhetens nettokostnader -29 622 -25 597  

    
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 367 2 310 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 6 
Medfinansiering, BRB 1 300 0 7 
Verksamhetens resultat -383 2 191  

    
Finansiella intäkter 0 2  
Finansiella kostnader -483 -1 377 8 
Resultat efter finansiella poster -866 816  

    
Extraordinära poster 0 0  

    
Årets resultat -866 816  

 

33..11..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  KKaannssllii,,  iinnkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 21 382 19 757 
Verksamhetens kostnader -36 551 -34 292 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -15 202 -14 568 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 
Verksamhetens resultat 319 1 325 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -478 -1 374 
Resultat efter finansiella poster -159 -49 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -159 -49 
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33 RRääkkeennsskkaappeerr  

33..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  ttoottaall  
Tkr, exkl interna poster 2019 2018 Not 

    
Verksamhetens intäkter 32 915 38 913 1 
Verksamhetens kostnader -62 212 -64 199 2 
Avskrivningar -325 -311  
Verksamhetens nettokostnader -29 622 -25 597  

    
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 367 2 310 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 6 
Medfinansiering, BRB 1 300 0 7 
Verksamhetens resultat -383 2 191  

    
Finansiella intäkter 0 2  
Finansiella kostnader -483 -1 377 8 
Resultat efter finansiella poster -866 816  

    
Extraordinära poster 0 0  

    
Årets resultat -866 816  

 

33..11..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  KKaannssllii,,  iinnkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 21 382 19 757 
Verksamhetens kostnader -36 551 -34 292 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -15 202 -14 568 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 521 15 893 
Verksamhetens resultat 319 1 325 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -478 -1 374 
Resultat efter finansiella poster -159 -49 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -159 -49 
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33..11..22 RReessuullttaattrrääkknniinngg  BBuussiinneessss  RReeggiioonn  BBoorrååss  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 

  
Verksamhetens intäkter 83 
Verksamhetens kostnader -1 383 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 300 

  
Medfinansiering, BRB 1 300 
Verksamhetens resultat 0 

  
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat efter finansiella poster 0 

  
Extraordinära poster 0 

  
Årets resultat 0 

 

33..11..33 RReessuullttaattrrääkknniinngg  MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm    
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 918 773 
Verksamhetens kostnader -3 278 -2 638 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 360 -1 865 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 367 2 310 
Verksamhetens resultat 7 445 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansiella poster 7 445 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat 7 445 
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33..11..44 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 12 116 12 694 
Verksamhetens kostnader -20 020 -19 301 
Avskrivningar -292 -278 
Verksamhetens nettokostnader -8 196 -6 885 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 
Verksamhetens resultat -709 420 

   
Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -5 -3 
Resultat efter finansiella poster -714 419 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -714 419 

 
 

33..11..55 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 1 428 8 419 
Verksamhetens kostnader -3 992 -10 699 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 564 -2 280 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 
Verksamhetens resultat 0 0 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansiella poster 0 0 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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33..11..44 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 12 116 12 694 
Verksamhetens kostnader -20 020 -19 301 
Avskrivningar -292 -278 
Verksamhetens nettokostnader -8 196 -6 885 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 487 7 305 
Verksamhetens resultat -709 420 

   
Finansiella intäkter 0 2 
Finansiella kostnader -5 -3 
Resultat efter finansiella poster -714 419 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat -714 419 

 
 

33..11..55 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  
 
Tkr, inkl interna poster 2019 2018 

   
Verksamhetens intäkter 1 428 8 419 
Verksamhetens kostnader -3 992 -10 699 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 564 -2 280 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 564 2 280 
Verksamhetens resultat 0 0 

   
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat efter finansiella poster 0 0 

   
Extraordinära poster 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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33..22 BBaallaannssrrääkknniinngg    
 
Tkr 2019 2018 Not 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar 1 998 2 051  

    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 1 486 1 539 9 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Värdepapper 512 512 10 

    
Omsättningstillgångar 69 562 77 139  

    
Varulager 389 0  

    
Fordringar 69 146 77 120  
Kundfordringar 3 464 4 123  
Fordringar hos Borås stad 63 837 68 227  
Övriga fordringar 271 0  
Interimsfordringar 1 574 4 770  

    
Kassa och bank 27 19  

    
Summa tillgångar       71 560 79 190  

    
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    

Eget kapital 9 677 10 543 11 
Därav årets resultat -866 816  

    
Avsättningar 17 148 30 023  
Avsättningar för pensioner 0 13 352 12 
Andra avsättningar 17 148 16 671 13 

    
Skulder 44 735 38 624  
Långfristiga skulder 71 96 14 
Kortfristiga skulder 44 664 38 528 15 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71 560 79 190  
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33..33 KKaassssaaffllööddeessaannaallyyss  
 
Tkr    2019 2018 

      
Den löpande verksamheten   
      
Årets resultat före extraordinära poster -866 816 
Justering för av- och nedskrivningar 325 311 
Justering för gjorda avsättningar  -12 875 3 895 

      
Medel från verksamheten före -13 416 5 022 
förändring av rörelsekapital    
      
Minskning kortfristiga fordringar  3 513 1 465 
Ökning kortfristiga skulder  5 819 3 273 

      
Kassaflöde från den löpande   -4 084 9 760 
verksamheten     
      
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -273 -363 

      
Finansieringsverksamheten   
Minskning av långfristig skuld  -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 1 375 

      
Kassaflöde från finansierings-  -25 1 350 
verksamheten     
      
Årets kassaflöde   -4 382 10 747 

      
Likvida medel vid årets början 68 246 57 499 
Likvida medel vid årets slut  63 864 68 246 

    -4 382 10 747 
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33..33 KKaassssaaffllööddeessaannaallyyss  
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33..44 NNootteerr  
 
Tkr 2019 2018 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 6 234 5 699 
Bidrag från Regionen 10 082 17 693 
EU-bidrag 1 894 1 293 
Övriga intäkter 14 705 14 228 
Summa 32 915 38 913 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Bidrag till projekt/verksamheter 8 098 8 842 
Bidrag till statlig infrastruktur** 0 1 375 
Personalkostnader 35 428 30 991 
Material och tjänster 18 686 22 991 
Summa 62 212 64 199 

   
3 Förbundsbidrag, kansli*   
Bollebygd 674 715 
Borås 8 046 8 617 
Herrljunga 683 741 
Mark 2 490 2 684 
Svenljunga 770 836 
Tranemo 854 923 
Ulricehamn 1 754 1 880 
Varberg 695 686 
Vårgårda 835 890 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 0 2 105 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 3 230 -4 184 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2019 -4 510 0 
Summa 15 521 15 893 

   
4 Medlemsavgifter, Navet   
Borås 5 894 5 751 
Mark 689 672 
Svenljunga 210 205 
Tranemo 262 255 
Ulricehamn 432 422 
Summa 7 487 7 305 

   
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum   
Borås 1 486 1 451 
Mark 540 527 
Svenljunga 160 156 
Tranemo 181 176 
Summa 2 367 2 310 

   
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   
Bollebygd 47 46 
Borås 566 556 
Herrljunga 48 48 
Mark 175 173 
Svenljunga 54 54 
Tranemo 60 60 
Ulricehamn 123 121 
Vårgårda 58 57 
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Fakturerat HSNK 1 132 1 115 
Överskott 2017 0 805 
Överskott 2018 755 -755 
Överskott 2019 -454 0 
Summa 2 564 2 280 

   
7 Medfinansiering, Business Region Borås   
Bollebygd 56 0 
Borås 671 0 
Herrljunga 57 0 
Mark 208 0 
Svenljunga 64 0 
Tranemo 71 0 
Ulricehamn 146 0 
Vårgårda 69 0 
Överskott 2018 954  
Överskott 2019 -996 0 
Summa 1 300 0 

   
8 Finansiella kostnader   
Index E20 477 1 361 
Övrigt 7 16 
Summa 484 1 377 

   
9 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 539 1 486 
Investeringar 272 364 
Avskrivningar -325 -311 
Utgående balans 1 486 1 539 

   
10 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 10 543 9 727 
Årets resultat -866 816 
Utgående eget kapital 9 677 10 543 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 0 13 352 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastruktur** 17 148 16 671 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 71 96 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 555 1 765 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 23 096 19 833 
Beslutade projekt 9 379 9 841 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 495 
Momsskuld 0 717 
Leverantörsskulder 4 453 3 767 
Preliminär skatt 545 494 
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Arbetsgivaravgift 575 532 
Löneskatter 3 481 79 
Övrigt 0 5 
Summa 44 648 38 528 

   
   
Interna poster på 3 012 tkr för 2019 och 2 730 tkr för 2018 har exkluderats från resultaträkningen 
   
*För 2018 ingår Business Region Borås i förbundsbidraget  
   
**Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 mnkr i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning 
tillkommer från 2017 
   
           Upplösning tkr 

 2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375 1 361 
2019 0 477 
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44 MMåålluuppppffyylllleellssee  

44..11 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiisskktt  mmååll  
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett 
bra område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört 
aktiviteter som ligger väl i linje med upprättade strategier och inriktningsmål. Förbundets bedömning är att 
verksamheten uppnått en god måluppfyllelse i sin helhet ur ett helårsperspektiv.  

44..22 MMåålluuppppffyylllleellssee  iinnrriikkttnniinnggssmmååll  
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra 
mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2016-2019 mål och inriktning.  
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets inriktningsmål. 
För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två inriktningsmål med fokus på infrastruktur 
och social välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Business Region Borås har genomfört ett antal aktiviteter som bidragit till strategierna gällande förbättrat 
företagsklimat och ökat antal investeringsförfrågningar. Deltagande i mässor, marknadsföringsinsatser samt 
samverkan med Business Sweden har lett fram till 10 investeringsförfrågningar att arbeta vidare med. Projekt 
kring förbättrat företagsklimat, där samtliga medlemskommuner deltar, har startats upp under året och blir 
operativt under 2020.    
 
Arbetet inom Destination Boråsregionen med ökad samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och 
Turistrådet Västsverige samt genomförda inspirationsträffar med näringslivet har bidragit till att synliggöra 
besöksnäringen i regionen. Samverkan har även startats upp kring miljö genom nätverksmöten och 
gemensamma ansökningar. Projektet stråket Göteborg-Borås bidrar till att öka näringslivets deltagande i 
långsiktig samhällsplanering.  
 
Kompetens-Forumgruppen i Boråsregionen har under året uppmärksammat behovet av ett gemensamt mål 
samt ett samlat dokument som visar på de insatser som krävs från samtliga parter för att 
kompetensförsörjningsarbetet ska kunna utvecklas ytterligare. På uppdrag av beredning Välfärd och 
Kompetens ska ett sådant Måldokument för kompetensförsörjningsarbetet i Boråsregionen arbetas fram och 
de tvärprofessionella diskussionerna har påbörjats. Tillväxtmedel har i utökad utsträckning riktats till 
kompetenshöjande insatser inom bristyrken i Boråsregionen där ett exempel är satsningen på 
Kompetensslussen som drivs av stiftelsen Proteco. Sammantaget har delregionala tillväxtmedel beviljats för 
sex externa projekt inom området.  
 
Ett delregionalt studie- och yrkesvägledningsnätverk har startats mellan yrkesvägledare i Boråsregionen. 
Tranemo och Svenljunga kommuner har också påbörjat en särskild utbildningssatsning. 
 
Bedömningen är att de insatser och aktiviteter som genomförts under året sammantaget bidragit till att 
inriktningsmålet i huvudsak anses uppnått. Skälet till att målet i sin helhet inte kan anses uppnått är försening 
i uppstart av arbete med förbättrat företagsklimat.  
 
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Underlag för nya ansökningar om YH-utbildningar har utarbetats samtidigt som det lokala vård- och 
omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har certifierats. En ansökan om återcertifiering av både den 
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regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har 
genomförts och godkänts och gäller för perioden 2020–2024.  
 
Under en projektperiod har det digitala verktyget Praktikplatsen.se börjat implementeras för några 
skolformer med målsättningen att skapa effektivitet i den praktiksamordning som krävs för att alla individer 
ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet. 
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa planerats för att 
få fler unga att fullfölja sina studier. Satsningen för att minska skolavhopp har genomförts inom ramen för ett 
projekt tillsammans med Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund, vilket innebär att flertalet kommuner 
i Västra Götaland deltagit i arbetet.  
 
Utifrån medlemskommunernas behov har ett antal utbildningar genomförts inom välfärdsområdet och 
deltagande sker i regionala kompetensutvecklingsprojekt såsom Yrkesresan.  
 
Medarbetarcentrum bidrar till ökad kompetens och förståelse för framgångsfaktorer för ett hälsofrämjande 
och effektivt ledarskap. Ledarskapsutbildningen tillhandahålls för Medarbetarcentrums medlemskommuner. 
En utbildning avslutades våren 2019 och en ny utbildningsomgång startade under hösten 2019. Även de 
gruppuppdag med grupputvecklingsprocesser för chefer och medarbetare som genomförs bidrar till 
kompetensutveckling.  
 
De nätverksträffar som genomförts inom samtliga verksamheter har lett till kontinuerlig kunskapsutveckling.  
Bedömningen är att insatser och aktiviteter som genomförts ligger väl i linje med de fyra strategierna och   
sammantaget bidragit till att inriktningsmålet anses uppnått. 
 
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Arbetet med att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild för Boråsregionen pågår och har lett fram 
till ett förslag på tre områden som lämpar sig bra för samverkan; digitalisering, infrastruktur och 
kompetensförsörjning. Dessa områden har även spelats in till Västra Götalandsregionen inom ramen för 
arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin för perioden 2021-2030. Fördjupningsarbete inom 
området infrastruktur påbörjades under hösten och arbetet med framtidsbilden fortsätter under 2020.  
 
eKontoret har under året besökt samtliga kommuner och genomfört sammanlagt 16 möten för att samla in 
underlag till den eHandlingsplan som beslutades i december och som innehåller prioriterade områden inom 
digitalisering för de kommande tre åren.  
 
För att främja en jämlik vård deltar förbundet i ett flertal olika länsövergripande grupper och 
samverkansstrukturer. Arbetet med de tre strategierna har fortlöpt enligt plan och tre delregionala projekt 
finansierade med tillväxtmedel har verkat för att uppfylla målet under året. Bedömningen är att 
inriktningsmålet uppnåtts. 
 
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

För att främja en hållbar utveckling i Sjuhärad har en handlingsplan för miljöstrategisk samverkan antagits 
och arbete pågår i kommunerna. Tillsättandet av en projektledare för att utarbeta en delregional avfallsplan är 
ett exempel inom ramen för strategin att skapa möjligheter för affärsdriven miljöutveckling. Genom 
tillväxtmedel stöds ytterligare satsningar inom samma område. 
 
På den utbildningsdag som anordnades av Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 fick 
medlemskommunerna bland annat kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom 
området fossilfria transporter har inneburit att en gemensam satsning mellan kommunerna i Boråsregionen 
och Fyrbodal för en fossilfri region kommer att inledas under 2020. Insatserna ligger väl i linje med de två 
strategierna och inriktningsmålet anses uppnått. 
 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

En strategi har syftet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion. Under året har en ny regional 
kulturstrategi/kulturplan samt en ny delregional kulturplanför 2020–2023 tagits fram i samverkan. Genom 
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delregionala tillväxtmedel har fyra externa projekt arbetat med att uppfylla målet under året och en rad 
samverkansaktiviteter har genomförts. En tvärsektoriell temadag om Stad och land – Kulturens värde för 
Sjuhärads utveckling har genomförts. Inom ramen för Kultursamverkansmodellen har målet uppnåtts. 
 
Destination Boråsregionen stärker besöksnäringen genom arbetet med en gemensam strategi för samverkan 
och framtagandet av en gemensam modell för idrottsevenemang. Som tidigare nämnts har BRB:s aktiviteter 
bidragit till 10 investeringsförfrågningar. De tre strategierna har löpt enligt plan och bedömningen är att 
inriktningsmålet är uppnått. 
 
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Förbundet arbetar aktivt med att representera och bevaka Boråsregionens intressen i länsövergripande 
utredningar och grupper och är aktiva i det delregionala kollektivtrafikrådet. Under året har förbundet 
sammanställt ett svar gällande ÅVS för väg 156. På samma sätt bevakar förbundet de objekt i Boråsregionen 
som finns med i nationella och regionala planer, exempelvis genom arbetet med mindre vägnätspotten. 
Inriktningsmålet bedöms vara uppnått. 
 
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Samverkan inom ramen för välfärdsområdet är utvecklad och ett kontinuerligt arbete där fokus ligger på att 
företräda kommunerna genom att samordna remissvar, delta i länsgemensamt utredningsarbete samt genom 
representation i arbetsgrupper företräda kommunerna i Boråsregionen. Inom välfärdsområdet finns ett aktivt 
och brett nätverksarbete på chefsnivå. eKontoret har stöttat kommunerna i olika frågor gällande 
digitalisering, såsom införandet av framtidens vårdinformationsmiljö och nyttoanalys. Sammantaget har 
insatserna inom de tre fastställda strategierna fortlöpt enligt plan och bedömningen är att inriktningsmålet 
uppnåtts. 

44..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiieerr  22001199  
Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region 
Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerade respektive verksamhet ett antal 
aktiviteter som skulle genomföras under året. Resultat 191231 redovisas i de färgade fälten under respektive 
strategi. 

44..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för ett förbättrat 
företagsklimat i 
Boråsregionen  

• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i 
syfte att förbättra företagsklimatet i 
Boråsregionen 

• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt 

Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat samt SKR:s insiktsmätning 

Näringsliv/ 
BRB 

Under våren fastställde medlemskommunerna driftsformerna för projektet ett förbättrat företagsklimat, där 
utbildningen Förenkla helt enkelt ingår. Projektledare är utsedd och en förstudie genomfördes under 
hösten 2019. För att säkerställa framtida mätvärden har samtliga kommuner via projektet erbjudits 
möjlighet att fullt ut delta i SKR:s insiktsmätning. I enlighet med verksamhetsplanen för BRB kommer 
huvudprojektet att starta i januari 2020 och löpa över tre år. Mätetal SKR:s insiktsmätning kan användas 
först 2020.  
 
Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat visar utgångsläget vid projektets start 
 

Kommun 2019 2018  Kommun 2019 2018 
Bollebygd 108 145  Tranemo 180 187 
Borås 97 94  Ulricehamn 120 115 
Herrljunga 27 36  Varberg 95 101 
Mark 205 190  Vårgårda 4 9 
Svenljunga 206 208     
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delregionala tillväxtmedel har fyra externa projekt arbetat med att uppfylla målet under året och en rad 
samverkansaktiviteter har genomförts. En tvärsektoriell temadag om Stad och land – Kulturens värde för 
Sjuhärads utveckling har genomförts. Inom ramen för Kultursamverkansmodellen har målet uppnåtts. 
 
Destination Boråsregionen stärker besöksnäringen genom arbetet med en gemensam strategi för samverkan 
och framtagandet av en gemensam modell för idrottsevenemang. Som tidigare nämnts har BRB:s aktiviteter 
bidragit till 10 investeringsförfrågningar. De tre strategierna har löpt enligt plan och bedömningen är att 
inriktningsmålet är uppnått. 
 
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Förbundet arbetar aktivt med att representera och bevaka Boråsregionens intressen i länsövergripande 
utredningar och grupper och är aktiva i det delregionala kollektivtrafikrådet. Under året har förbundet 
sammanställt ett svar gällande ÅVS för väg 156. På samma sätt bevakar förbundet de objekt i Boråsregionen 
som finns med i nationella och regionala planer, exempelvis genom arbetet med mindre vägnätspotten. 
Inriktningsmålet bedöms vara uppnått. 
 
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Samverkan inom ramen för välfärdsområdet är utvecklad och ett kontinuerligt arbete där fokus ligger på att 
företräda kommunerna genom att samordna remissvar, delta i länsgemensamt utredningsarbete samt genom 
representation i arbetsgrupper företräda kommunerna i Boråsregionen. Inom välfärdsområdet finns ett aktivt 
och brett nätverksarbete på chefsnivå. eKontoret har stöttat kommunerna i olika frågor gällande 
digitalisering, såsom införandet av framtidens vårdinformationsmiljö och nyttoanalys. Sammantaget har 
insatserna inom de tre fastställda strategierna fortlöpt enligt plan och bedömningen är att inriktningsmålet 
uppnåtts. 

44..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiieerr  22001199  
Utifrån inriktningsmålen har strategier formulerats som beskriver hur basverksamheten samt Business Region 
Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Utifrån dessa strategier planerade respektive verksamhet ett antal 
aktiviteter som skulle genomföras under året. Resultat 191231 redovisas i de färgade fälten under respektive 
strategi. 

44..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för ett förbättrat 
företagsklimat i 
Boråsregionen  

• Genomföra gemensamma utvecklingsinsatser i 
syfte att förbättra företagsklimatet i 
Boråsregionen 

• Genomföra utbildningen Förenkla - helt enkelt 

Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt 
företagsklimat samt SKR:s insiktsmätning 

Näringsliv/ 
BRB 

Under våren fastställde medlemskommunerna driftsformerna för projektet ett förbättrat företagsklimat, där 
utbildningen Förenkla helt enkelt ingår. Projektledare är utsedd och en förstudie genomfördes under 
hösten 2019. För att säkerställa framtida mätvärden har samtliga kommuner via projektet erbjudits 
möjlighet att fullt ut delta i SKR:s insiktsmätning. I enlighet med verksamhetsplanen för BRB kommer 
huvudprojektet att starta i januari 2020 och löpa över tre år. Mätetal SKR:s insiktsmätning kan användas 
först 2020.  
 
Mätetal: Svenskt näringslivs ranking Lokalt företagsklimat visar utgångsläget vid projektets start 
 

Kommun 2019 2018  Kommun 2019 2018 
Bollebygd 108 145  Tranemo 180 187 
Borås 97 94  Ulricehamn 120 115 
Herrljunga 27 36  Varberg 95 101 
Mark 205 190  Vårgårda 4 9 
Svenljunga 206 208     
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Verka för fler 
investeringsförfrågningar 

• Marknadsföra det gemensamma erbjudandet om 
färdigställd industrimark 

• Aktivt deltagande i Business Swedens 
investeringsverksamhet 

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar  

Näringsliv/ 
BRB 

BRB deltog under våren på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt Teknikmässan i 
GBG och under hösten i Business Arena i Stockholm. Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit 
via Business Sweden samt BRB, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete och bearbetning. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. I kontakter med intressenter 
marknadsförs regionens industrimark kontinuerligt. Marknadsföringen sker genom flera olika kanaler 
såsom hemsida på flera språk, via Business Sweden samt tryckt material. 
Skapa förutsättningar för 
ökat deltagande av 
näringslivet i långsiktig 
samhällsplanering 

• Deltagande i projektet Tillväxtskapande 
samhällsplanering – stråket Göteborg-Borås 

Samhällsplanering 
 

Boråsregionen har under året deltagit på workshops anordnade inom projektet. Vid dessa medverkade 
kommunala tjänstemän från både samhällsbyggnad och näringslivsutveckling. Även genomförda aktiviteter 
inom BRB:s verksamhet bidrar till strategin. 
Verka för att arbetsgivare i 
Boråsregionen ges goda 
möjligheter att rekrytera 
rätt kompetens 

• Utbildningsanordnare och arbetsgivare från 
näringsliv och offentlig förvaltning ska få stöd i 
att finna samverkansformer för god 
kompetensförsörjning samt kartläggning av 
branschbehov 

• Utveckla en aktiv samverkan mellan näringsliv 
och övriga aktörer inom ramen för 
Kompetensforum  

• Stärka studie- och yrkesvägledningen genom 
inrättande av nätverk samt arbeta för införande 
av ”Hela skolans ansvar” 

Kompetens 

Den tvärprofessionella Kompetensforumgruppen har utvecklat innehållet i sina träffar genom att de 
utarbetat en avsiktsförklaring för sitt arbete och ställt sig bakom flera utvecklingsprocesser. Utöver detta 
har gruppen erhållit ett politiskt uppdrag att formera ett måldokument för kompetensförsörjning i 
Boråsregionen som ska presenteras i slutet av 2020. 
 
Ett regionalt styrnätverk för studie- och yrkesvägledare har träffats enligt plan. Nätverket leds av en 
skolchef och förbundskansliet är sammankallande vilket garanterar att ärenden förs vidare till rätt 
mottagare. Styrgruppen har planerat en gemensam kompetensutvecklingsdag riktad till samtliga SYV:ar i 
Boråsregionen. 
 
Tranemo kommun har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten i Svenljunga påbörjat en utbildnings-
insats som kommer att omfatta både ledningsansvariga och personal i skolverksamheterna. Syftet är att 
införa en kommunal handlingsplan för studie- och yrkesvägledning som ska leda till att “hela skolan tar 
ansvar”. 
Bidra till att fler företag 
startas och växer genom 
att gemensamt i 
Boråsregionen synliggöra 
besöksnäringen 

• Stärka samarbetet med Turistrådet Västsverige 
samt övriga delregioner 

• Genomföra undersökning om omvärldens 
uppfattning av Boråsregionen  

• Genomföra studiebesök och inspirationsträffar 

Destination 
Boråsregionen 

Två träffar med övriga delregioner genomfördes under 2019 och kommer att genomföras kontinuerligt 
framöver. Regelbundna träffar har också genomförts med Turistrådet Västsverige; dels arrangerande träffar 
som turistchefsmöten, men också träffar där initiativet tagits från Boråsregionen både vad gäller 
marknadsarbete och strategiarbete. Turismens dag arrangerades på Kvarnen i Hyssna i september. 
Beräknat antal deltagare var ca 50 men dagen lockade 70 personer. Till Årets Turismföretagare utsågs 
Antikrundan i Limmared och utvärderingen visar att arrangemanget var mycket uppskattat.  
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Undersökningen om omvärldens uppfattning av Boråsregionen genomfördes i mars 2019. Den visar på 
skillnader i uppfattning och associationer kopplat till begreppen Sjuhärad respektive Boråsregionen. 
Frågorna ställdes till personer i närområdet, i södra Sverige samt hela Sverige. Undersökningen ska ligga till 
grund för hur kommunerna och Boråsregionen kommunicerar om platsen/regionen och tillväxtmedel har 
beviljats för ett projekt kopplat till detta. 
 
Inspirationsträff FOKUS Boråsregionen genomfördes 24 april. Det planerade studiebesöket i juni blev en 
workshop med nätverket om framtida samverkansmodeller.  
Skapa förutsättningar för 
samverkan med forskning 
och näringsliv inom 
området miljö 

• Utveckla samverkan mellan kommunerna, 
forskning och näringsliv, exempelvis genom 
möten  

Miljöstrategisk 
samverkan 

Träffar med övriga delregioner samt VGR, Länsstyrelsen och Science Park Borås har skett löpande under 
året. I samband med deltagande i styrgrupp och arbetet med Klimat 2030 sker samverkan med en rad 
aktörer. Samverkan har skett på olika plan så som att olika aktörer har kommit till de kommunala 
nätverksträffarna inom miljöstrategisk samverkan och delgett information till gemensamma ansökningar. 
Arbetet med att titta på olika modeller med hur samverkan kan ske har skett löpande under året.  

44..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för att det inom 
Boråsregionen erbjuds ett 
heltäckande 
utbildningsutbud som 
motsvarar såväl individens 
som arbetsgivarnas behov 

• Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare som leder till fler YH-
ansökningar 

• Verka för återcertifiering av vård- och 
omsorgscollege i Sjuhärad 

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i 
förhållande till övriga delregioner 

Kompetens 

Boråsregionens YH-anordnare Borås Yrkeshögskola och Nordiska Textilakademin har utvecklat 16 
utbildningar samt ett stort antal distansutbildningar som erbjudits studerande under året. Inom ramen för 
VO-college har bristyrken identifierats och en arbetsgrupp har bildats för att skapa underlag för en YH-
ansökan gällande utbildning till specialistundersköterska inom demens.  
 
Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner 
 

Delregion Sökta 
2018 

Beviljade 
2018 

Andel 
beviljade 

Sökta 
2019 

Beviljade 
2019 

Andel 
beviljade 

Fyrbodal 
(14 kommuner) 

37 16 43 % 29 16 55 % 

Skaraborg 
(15 kommuner) 

17 10 59 % 22 15 68 % 

Göteborgsregionen 
(12 kommuner) 

162 81 50 % 170 60 35 % 

Boråsregionen 
(8 kommuner) 

13 7 54 % 9 6 67 % 

 
Det lokala vård och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har under året blivit certifierat och påbörjat 
de samordnade operativa insatser som angavs i ansökan. En lokal samordnare har anställts. Ansökan om 
återcertifiering av den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn är genomförd och beviljad. Den nya certifieringen gäller under perioden 2020–
2024. 
 
Inom ramen för VO-collegesamverkan pågår implementeringen av det webbaserade praktiksamordnings-
systemet Praktikplatsen.se och arbetet löper enligt plan. De inledande insatserna har uppmärksammats av 
både arbetsmarknadsenheter och arbetsgivare som gärna skulle se att systemet även kunde nyttjas mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare i andra branscher. Diskussioner om utökat införande har inletts med 
ett flertal kommuner i Boråsregionen. 
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Undersökningen om omvärldens uppfattning av Boråsregionen genomfördes i mars 2019. Den visar på 
skillnader i uppfattning och associationer kopplat till begreppen Sjuhärad respektive Boråsregionen. 
Frågorna ställdes till personer i närområdet, i södra Sverige samt hela Sverige. Undersökningen ska ligga till 
grund för hur kommunerna och Boråsregionen kommunicerar om platsen/regionen och tillväxtmedel har 
beviljats för ett projekt kopplat till detta. 
 
Inspirationsträff FOKUS Boråsregionen genomfördes 24 april. Det planerade studiebesöket i juni blev en 
workshop med nätverket om framtida samverkansmodeller.  
Skapa förutsättningar för 
samverkan med forskning 
och näringsliv inom 
området miljö 

• Utveckla samverkan mellan kommunerna, 
forskning och näringsliv, exempelvis genom 
möten  

Miljöstrategisk 
samverkan 

Träffar med övriga delregioner samt VGR, Länsstyrelsen och Science Park Borås har skett löpande under 
året. I samband med deltagande i styrgrupp och arbetet med Klimat 2030 sker samverkan med en rad 
aktörer. Samverkan har skett på olika plan så som att olika aktörer har kommit till de kommunala 
nätverksträffarna inom miljöstrategisk samverkan och delgett information till gemensamma ansökningar. 
Arbetet med att titta på olika modeller med hur samverkan kan ske har skett löpande under året.  

44..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Verka för att det inom 
Boråsregionen erbjuds ett 
heltäckande 
utbildningsutbud som 
motsvarar såväl individens 
som arbetsgivarnas behov 

• Ta initiativ till samverkan mellan arbetsgivare och 
utbildningsanordnare som leder till fler YH-
ansökningar 

• Verka för återcertifiering av vård- och 
omsorgscollege i Sjuhärad 

Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i 
förhållande till övriga delregioner 

Kompetens 

Boråsregionens YH-anordnare Borås Yrkeshögskola och Nordiska Textilakademin har utvecklat 16 
utbildningar samt ett stort antal distansutbildningar som erbjudits studerande under året. Inom ramen för 
VO-college har bristyrken identifierats och en arbetsgrupp har bildats för att skapa underlag för en YH-
ansökan gällande utbildning till specialistundersköterska inom demens.  
 
Mätetal: Andel beviljade YH-utbildningar i förhållande till övriga delregioner 
 

Delregion Sökta 
2018 

Beviljade 
2018 

Andel 
beviljade 

Sökta 
2019 

Beviljade 
2019 

Andel 
beviljade 

Fyrbodal 
(14 kommuner) 

37 16 43 % 29 16 55 % 

Skaraborg 
(15 kommuner) 

17 10 59 % 22 15 68 % 

Göteborgsregionen 
(12 kommuner) 

162 81 50 % 170 60 35 % 

Boråsregionen 
(8 kommuner) 

13 7 54 % 9 6 67 % 

 
Det lokala vård och omsorgscollegeområdet Bollebygd/Borås har under året blivit certifierat och påbörjat 
de samordnade operativa insatser som angavs i ansökan. En lokal samordnare har anställts. Ansökan om 
återcertifiering av den regionala och lokala vård- och omsorgscollegesamverkan i Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn är genomförd och beviljad. Den nya certifieringen gäller under perioden 2020–
2024. 
 
Inom ramen för VO-collegesamverkan pågår implementeringen av det webbaserade praktiksamordnings-
systemet Praktikplatsen.se och arbetet löper enligt plan. De inledande insatserna har uppmärksammats av 
både arbetsmarknadsenheter och arbetsgivare som gärna skulle se att systemet även kunde nyttjas mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare i andra branscher. Diskussioner om utökat införande har inletts med 
ett flertal kommuner i Boråsregionen. 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 
 
 
 

• Stödja pilotprojekt som kommunerna bedriver 
samt samordna och stödja insatser från VGR 

• I samverkan med deltagande kommuner 
genomföra ESF-satsningen ”En skola för alla” 

• Samordna och stötta nätverket som arbetar med 
det kommunala aktivitetsansvaret för ökad 
samverkan och lärande genom erfarenhetsutbyte 

Kompetens 

I samverkan med Västra Götalandsregionen har insatser inom området ungas psykiska hälsa genomförts. 
En utvecklad ”första-linje-verksamhet” mellan kommunerna och regionen står i begrepp att byggas upp för 
att garantera stöd till unga som upplever psykisk ohälsa. VästKom har, via VGR, fått uppdraget att leda 
arbetet och en processledare är anställd. VGR:s initiativ innebär att insatserna som sker inom det lokala 
skolavhoppsprojektet SKA har integrerats med insatser från Västra Götalandsregionen. Under året har 
samtalsledare från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) lett parternas diskussioner och 
uppföljande möten har hållits med ledningsansvariga för att skapa förutsättningar för den basmodell som 
ska ligga till grund för den tvärprofessionella samverkan. 
 
Projektet En skola för alla (SKA) har resulterat i att idéer om fortsatt arbete inletts med exempelvis 
folkhögskoleförvaltningen i VGR. Vissa kommuner i Boråsregionen har därmed ställt sig bakom en 
uppföljande ESF-ansökan för ett fortsatt fokus på unga som inte återfinns i studier eller arbete (UVAS). 
Därmed kommer projektidéerna att leva vidare och utvecklas ytterligare i Boråsregionen. 
 
Nätverket för tjänstemän med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret i Boråsregionen kommer att 
fortsätta träffas genom samordning av kommunalförbundet.  
Stödja och stärka 
kommunerna i 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling av 
personal inom det sociala 
välfärdsområdet 
 

• Anordna utbildningar utifrån kommunernas 
behov 

• Sammanhållande länk mellan parterna i 
kompetensutvecklingsprogrammet Yrkesresan 

• Ingå i den nationella stöd och samverkans-
strukturen tillsammans med SKR och 
Socialstyrelsen för socialtjänstens 
kunskapsutveckling  

Mätetal: Antal utbildningar samt deltagit  

Välfärd 

Totalt har sju utbildningar inom välfärdsområdet genomförts utifrån behov och efterfrågan från 
chefsnätverken; både i egen regi och med externa utbildare. Exempel på genomförda utbildningar är en 
ettårig handledarutbildning för 16 familjehemssekreterare, handläggning och dokumentation för 
socialtjänsten med 60 deltagare, grundutbildning i ASI (standardiserat bedömningsinstrument inom 
missbruk/beroendevård) en 4-dagars utbildning för 10 deltagare, BBIC (Barnets behov i centrum) under 
två dagar för 10 personer, smärtföreläsningar vid tre tillfällen med totalt 165 deltagare, BPSD utbildning 
(beteeendemässiga psykiska symtom vid demens) för 16 deltagare under två dagar och ÅP utbildning 
(återfallsprevention) under tre dagar med nio deltagare. Förbundet har även arrangerat en workshop om 
tvister för chefer inom välfärdsområdet. 
 
Förbundet har haft kontinuerlig dialog i chefsnätverken kring genomförandet av Yrkesresan och fortsatt 
avtal för 2020-2022 har tecknats.  
 
Boråsregionens roll i den nationella stöd och samverkansstrukturen (RSS) är att inhämta information från 
nationell nivå och återföra till regional och lokal nivå utifrån uppdraget att följa och omvärldsbevaka 
välfärdsfrågor.  
Bidra till god 
kunskapsutveckling 
genom samordning av 
samt deltagande i 
nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

• Deltagande i aktuella nätverk inom respektive 
verksamhetsområde 

• Driva samt samordna nätverk för 
medlemskommunerna inom respektive 
verksamhetsområde 

Samtliga 
verksamheter 

Samtliga verksamheter har haft ett flertal nätverksträffar inom sina områden för medlemskommunerna 
samt deltagit i regionala och nationella nätverk. Bedömningen är att kompetensen och 
omvärldsbevakningen är god inom samtliga verksamheter. 
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44..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Utveckla en gemensam 
struktur- och framtidsbild 
för Boråsregionens 
utveckling 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
strukturbild  

Samhällsplanering 
 

Alla kommuners ledningsgrupper har besökts för dialog kring kommunernas utmaningar och vilka 
områden som kräver samarbete framöver. Arbetet har lett fram till ett förslag på tre prioriterade områden; 
digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Dessa har även spelats in till Västra 
Götalandsregionen som underlag i det pågående arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götalandsregionen 2021-2030. 
 
Inom utmaningen Infrastruktur pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att ta fram en Strukturplan för 
Boråsregionen. Möten i kommunerna med diskussion om fysisk planering har genomförts med fokus på 
att vidga perspektivet till kommunövergripande planering.  
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 
 
 

• Ge stöd och vara delaktiga i 
verksamhetsutvecklingsprojekt 

Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som 
förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet, 
Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan, Antal 
avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive 
verksamhet 

eKontoret 

Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med att samla in underlag till en ny eHandlingsplan för 
perioden 2020-2022. Planen antogs av Direktionen i december.  
 
Regelbundna träffar har genomförts med nätverken eSamhälle, eHälsa, Kommun-FVM, 
Informationssäkerhet och eArkiv. Gällande mätetalen har två förändringsinitiativ beslutats i 
eLedningsrådet, 10 är pågående och fyra har avslutats. Vidare arrangerades en uppskattad 
Digitaliseringsdag med ca 150 deltagare från medlemskommunerna. Då delar i gällande handlingsplan löper 
över en längre period än tre år återfinns dessa även i den nya planen.  
Samverka för en jämlik 
vård för invånarna i 
Boråsregionen, Västra 
Götaland 
 
 
 
 

• Utse kommunala representanter från 
Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och 
avtalsgrupper  

• Samverka med VGR, VästKom och övriga 
kommunalförbund för att säkra en god och 
sömlös vård 

Mätetal: Deltagit  

Välfärd 

Boråsregionen bevakar kontinuerligt behovet av deltagande i styrgrupper, förhandlingsgrupper eller 
liknande och utser representanter från den egna verksamheten alternativt medlemskommunerna att 
företräda delregionen.  
 
Förbundet ingår i en rad länsgemensamma samverkansstrukturer inom välfärdsområdet. Exempel på 
grupperingar är ledningsgruppen och beredningsgruppen VGK, med syfte att samverka inom hela 
kommunsektorn i Västra Götaland. Boråsregionen deltar även i länsgemensam nätverksgrupp med 
representanter från de fyra kommunalförbunden samt i arbetet inom ramen för SRO där hälso- och 
sjukvårdsfrågor hanteras i samråd mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.  
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44..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Utveckla en gemensam 
struktur- och framtidsbild 
för Boråsregionens 
utveckling 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
strukturbild  

Samhällsplanering 
 

Alla kommuners ledningsgrupper har besökts för dialog kring kommunernas utmaningar och vilka 
områden som kräver samarbete framöver. Arbetet har lett fram till ett förslag på tre prioriterade områden; 
digitalisering, infrastruktur och kompetensförsörjning. Dessa har även spelats in till Västra 
Götalandsregionen som underlag i det pågående arbetet med en regional utvecklingsstrategi för Västra 
Götalandsregionen 2021-2030. 
 
Inom utmaningen Infrastruktur pågår sedan hösten 2019 ett arbete med att ta fram en Strukturplan för 
Boråsregionen. Möten i kommunerna med diskussion om fysisk planering har genomförts med fokus på 
att vidga perspektivet till kommunövergripande planering.  
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT 
 
 
 

• Ge stöd och vara delaktiga i 
verksamhetsutvecklingsprojekt 

Mätetal: Antal beskrivna förändringsinitiativ som 
förankrats och tagits upp för beslut i eLedningsrådet, 
Antal pågående förändringsinitiativ i samverkan, Antal 
avslutade förändringsinitiativ som införts i respektive 
verksamhet 

eKontoret 

Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med att samla in underlag till en ny eHandlingsplan för 
perioden 2020-2022. Planen antogs av Direktionen i december.  
 
Regelbundna träffar har genomförts med nätverken eSamhälle, eHälsa, Kommun-FVM, 
Informationssäkerhet och eArkiv. Gällande mätetalen har två förändringsinitiativ beslutats i 
eLedningsrådet, 10 är pågående och fyra har avslutats. Vidare arrangerades en uppskattad 
Digitaliseringsdag med ca 150 deltagare från medlemskommunerna. Då delar i gällande handlingsplan löper 
över en längre period än tre år återfinns dessa även i den nya planen.  
Samverka för en jämlik 
vård för invånarna i 
Boråsregionen, Västra 
Götaland 
 
 
 
 

• Utse kommunala representanter från 
Boråsregionen till styrgrupper, förhandlings- och 
avtalsgrupper  

• Samverka med VGR, VästKom och övriga 
kommunalförbund för att säkra en god och 
sömlös vård 

Mätetal: Deltagit  

Välfärd 

Boråsregionen bevakar kontinuerligt behovet av deltagande i styrgrupper, förhandlingsgrupper eller 
liknande och utser representanter från den egna verksamheten alternativt medlemskommunerna att 
företräda delregionen.  
 
Förbundet ingår i en rad länsgemensamma samverkansstrukturer inom välfärdsområdet. Exempel på 
grupperingar är ledningsgruppen och beredningsgruppen VGK, med syfte att samverka inom hela 
kommunsektorn i Västra Götaland. Boråsregionen deltar även i länsgemensam nätverksgrupp med 
representanter från de fyra kommunalförbunden samt i arbetet inom ramen för SRO där hälso- och 
sjukvårdsfrågor hanteras i samråd mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.  
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44..33..44 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 
 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa en 
handlingsplan för miljöstrategisk samverkan 

• Sprida kunskap kring hur kommunerna kan arbeta 
med fossilfria transportmedel 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Handlingsplanen för miljöstrategisk samverkan antogs av Direktionen i april och arbete pågår i 
kommunerna. Länsstyrelsen har varit på besök för att informera om den Regionala planen gällande 
fossilfria drivmedel. En kartläggning har gjorts för att se var i regionen det finns möjlighet att ladda samt 
tanka gas. Denna kartläggning ligger till grund för ett vidare arbete. Under 2019 anordnade Boråsregionen, 
Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat 
fick kunskap kring upphandling av fossilfria transporter. Insatserna inom området fossilfria transporter har 
inneburit att en gemensam satsning mellan Boråsregionen och Fyrbodal för en fossilfri region kommer att 
inledas under 2020. Projektet stöds ekonomiskt av VGR.   
Skapa möjligheter för 
affärsdriven 
miljöutveckling 

• Sprida kunskap kring hur näringslivet kan utveckla 
och ta tillvara affärsmöjligheter inom 
miljöutveckling 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Exempel på aktiviteter under året är att en gemensam projektledare anställts för delregional avfallsplan och 
att projektet Resurssmarta Äldreboenden växlats upp från GR till Boråsregionen. Ett flertal projekt som 
finansieras av Boråsregionen via tillväxtmedel har bidragit till strategin; Smarta kartan är ett resultat som 
visar på nya affärsmöjligheter som bidrar till miljöutveckling och organisationen Miljöbron arbetar med att 
utveckla näringslivet mot att bli mer hållbara.  
 
Under 2019 anordnade Boråsregionen, Göteborgsregionen och Klimat 2030 en utbildningsdag där 
medlemskommunerna i Sjuhärad bland annat fick kunskap kring hållbar och klimatsmart upphandling. 
Deltagande i styrgruppsarbete i projektet Design med omtanke 2 har tittat på hur kommuner kan skapa ett 
cirkulärt möbelflöde.  

44..33..55 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion 
för alla i regionen 
 
 
 

• Följa upp målen i den delregionala kulturplanen 
• Bidra i processen att ta fram en ny regional 

kulturplan 2020 – 2023 
• Ansvara för att, i samarbete med regionen och 

medlemskommunerna, ta fram en ny delregional 
kulturplan för perioden 2020-2023 

• Fördjupa samarbetet mellan kommunerna i 
delregionen för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling av kulturen med fokus på att invånarna 
är medskapare i kulturutbudet 

Mätetal: Antal förstudier o kulturutvecklingsprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den delregionala 
kulturplanen samt antal aktiviteter som bidrar till att 
fördjupa samarbetet mellan kommunerna 

Kultur 

De prioriterade målen i den delregionala kulturplanen har uppfyllts under året genom samverkan mellan 
nätverken, konferenser, seminarier, utbildningar, program och med stöd av delregionala 
kulturutvecklingsprojekt, förstudier och en temadag om Stad och Land – Kulturens värde för Sjuhärads 
utveckling. 
 
Boråsregionen i samarbete med nätverk inom kultur har varit en resurs och aktiv part i framtagandet av 
den nya regionala kulturstrategin/planen för 2020-2023. Kommunerna har skrivit ett gemensamt remissvar 
gällande förslaget till ny regional kulturstrategi och politiken har varit delaktig i processen. 
 
Boråsregionens kulturnätverk har ansvarat för att ta fram ett förslag till ny delregional kulturplan för 
Boråsregionen 2020-2023. Den delregionala kulturplanen samspelar med den regionala enligt 
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kultursamverkansmodellen. Kulturplanen för Boråsregionen antogs av Direktionen i november. 
Samarbetet inom kultur har utvecklats med fler kommunala kulturnätverk, folkbildning och dialogmöten i 
nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Gemensam nätverksträff med kommunernas turistchefer 
har genomförts och en tvärsektoriell temadag arrangerades under hösten.  
 
Beslut om delregionala tillväxtmedel till utvecklingsprojekt inom kulturområdet har tagits enligt plan; en 
förstudie samt fyra kulturprojekt beviljades medel. 30 aktiviteter har genomförts, varav sju dialogmöten 
och 30 nätverksmöten. En turné till alla åtta kommuner.  
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan 
inom turism och besöksnäring i Boråsregionen  

• Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för 
att arrangera internationella idrottsevenemang  

Destination 
Boråsregionen 

Dessa processer startades upp under våren. Samverkansstrategiarbetet har bland annat inneburit en 
workshop och under hösten har enskilda samtal med kommunerna genomförts. Samtal har även förts med 
andra regioner/områden för inspiration. En arbetsgrupp har bildats kring hur samarbete kring stora 
evenemang kan organiseras. Även deltagande vid en konferens om stora idrottsarrangemang som 
arrangerades av Riksidrottsförbundet. Arbetsgrupp för Mat som reseanledning har startats upp och en 
inventering är gjord.  
Skapa förutsättningar för 
fler utländska 
investeringar genom 
aktivt samarbete med 
Business Sweden  

• Deltagande i nationella samt internationella 
investeringsmässor och aktiviteter  

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar 

Näringsliv/BRB 
 

Under våren 2019 deltog BRB på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt 
Teknikmässan i GBG.  Under hösten deltog BRB i mässan Business Arena i Stockholm. 
Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. Bedömningen är att flera av 
förfrågningarna kan leda till investeringar i regionen. Sammantaget har fler investeringsförfrågningar 
inkommit via Business Sweden och BRB än förväntat. 

44..33..66 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Representera och bevaka 
medlemskommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
utredningar, förhandlingar 
och arbetsgrupper 

• Bedriva ett aktivt påverkansarbete för 
Boråsregionens gemensamma utveckling 

• Vara en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser 

• Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 
 

Förbundet medverkar i alla relevanta utredningar inom området och är aktiva med att anordna 
innehållsrika möten med det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR, där frågor av strategisk karaktär 
diskuteras med kollektivtrafiknämnden. På uppdrag av DKR har tjänstemannanätverket för kollektivtrafik 
arbetat fram ett förslag till revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024. Åtgärdsvalsstudie för 
Väg 156 har varit på remiss under hösten och ett gemensamt yttrande från Boråsregionen har skickats till 
Trafikverket. ÅVS för Kust till kustbanan har startat och förbundet deltar.  
Bevaka och agera i 
planering och 
genomförande av de 
objekt i Boråsregionen 
som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

• Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen 

Infrastruktur 

Boråsregionen har varit delaktiga på alla relevanta forum; både som deltagare och drivande. Ett exempel är 
arbetet med utlysningen av medel inom den regionala infrastrukturpotten för det mindre vägnätet. Där 
arbetade förbundet tillsammans med medlemskommunerna för att hitta de mest prioriterade delarna av 
vägnätet för åtgärder, utifrån givna kriterier.  
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kultursamverkansmodellen. Kulturplanen för Boråsregionen antogs av Direktionen i november. 
Samarbetet inom kultur har utvecklats med fler kommunala kulturnätverk, folkbildning och dialogmöten i 
nära samarbete med Västra Götalandsregionen. Gemensam nätverksträff med kommunernas turistchefer 
har genomförts och en tvärsektoriell temadag arrangerades under hösten.  
 
Beslut om delregionala tillväxtmedel till utvecklingsprojekt inom kulturområdet har tagits enligt plan; en 
förstudie samt fyra kulturprojekt beviljades medel. 30 aktiviteter har genomförts, varav sju dialogmöten 
och 30 nätverksmöten. En turné till alla åtta kommuner.  
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

• Under 2019-2020 ta fram en strategi för samverkan 
inom turism och besöksnäring i Boråsregionen  

• Under 2019-2020 skapa en gemensam modell för 
att arrangera internationella idrottsevenemang  

Destination 
Boråsregionen 

Dessa processer startades upp under våren. Samverkansstrategiarbetet har bland annat inneburit en 
workshop och under hösten har enskilda samtal med kommunerna genomförts. Samtal har även förts med 
andra regioner/områden för inspiration. En arbetsgrupp har bildats kring hur samarbete kring stora 
evenemang kan organiseras. Även deltagande vid en konferens om stora idrottsarrangemang som 
arrangerades av Riksidrottsförbundet. Arbetsgrupp för Mat som reseanledning har startats upp och en 
inventering är gjord.  
Skapa förutsättningar för 
fler utländska 
investeringar genom 
aktivt samarbete med 
Business Sweden  

• Deltagande i nationella samt internationella 
investeringsmässor och aktiviteter  

Mätetal: Antal investeringsförfrågningar 

Näringsliv/BRB 
 

Under våren 2019 deltog BRB på Hannovermesse, fastighetsmässan Business Arena i GBG samt 
Teknikmässan i GBG.  Under hösten deltog BRB i mässan Business Arena i Stockholm. 
Totalt har 10 investeringsförfrågningar inkommit, varav några mer långsiktiga som kräver fortsatt arbete. I 
denna process är det långa ledtider från start till att en etablering är på plats. Bedömningen är att flera av 
förfrågningarna kan leda till investeringar i regionen. Sammantaget har fler investeringsförfrågningar 
inkommit via Business Sweden och BRB än förväntat. 

44..33..66 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Representera och bevaka 
medlemskommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
utredningar, förhandlingar 
och arbetsgrupper 

• Bedriva ett aktivt påverkansarbete för 
Boråsregionens gemensamma utveckling 

• Vara en aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser 

• Delta i arbetet med aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 
 

Förbundet medverkar i alla relevanta utredningar inom området och är aktiva med att anordna 
innehållsrika möten med det delregionala kollektivtrafikrådet, DKR, där frågor av strategisk karaktär 
diskuteras med kollektivtrafiknämnden. På uppdrag av DKR har tjänstemannanätverket för kollektivtrafik 
arbetat fram ett förslag till revidering av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024. Åtgärdsvalsstudie för 
Väg 156 har varit på remiss under hösten och ett gemensamt yttrande från Boråsregionen har skickats till 
Trafikverket. ÅVS för Kust till kustbanan har startat och förbundet deltar.  
Bevaka och agera i 
planering och 
genomförande av de 
objekt i Boråsregionen 
som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

• Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som Trafikverket 
och Västra Götalandsregionen 

Infrastruktur 

Boråsregionen har varit delaktiga på alla relevanta forum; både som deltagare och drivande. Ett exempel är 
arbetet med utlysningen av medel inom den regionala infrastrukturpotten för det mindre vägnätet. Där 
arbetade förbundet tillsammans med medlemskommunerna för att hitta de mest prioriterade delarna av 
vägnätet för åtgärder, utifrån givna kriterier.  
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44..33..77 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  

Strategi Aktivitet/mätetal Verksamhet 
Bevaka kommunernas 
intressen i 
länsövergripande 
förhandlingar 

• Ta initiativ till att samordna svar på för 
kommunerna viktiga remisser  

• Representera Boråsregionen i utredningar 

Mätetal: Deltagit 

Välfärd 

Boråsregionen tar kontinuerligt ansvar för att samordna remissvar. Exempel på remissärende under året är 
ett regionalt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende.  
 
I grunduppdraget ingår att ansvara för utredningar som underlag för politisk beredning. Exempel på 
pågående utredning är en översyn av samverkansavtal gällande verksamheten Utväg.  
Stödja kommunerna 
genom erfarenhetsutbyte, 
framtidsspaning, 
omvärldsbevakning, 
samsyn och 
utvecklingsinsatser i 
samverkan 

• Driva och samordna chefs- och 
specialistnätverk för strategiskt 
utvecklingsarbete 

Mätetal: Antal genomförda nätverksträffar samt 
årlig utvärdering genom nätverksenkät 

Välfärd 

Inom område välfärd finns en väl fungerande nätverksstruktur med nätverk både på förvaltningschefs- och 
verksamhetschefsnivå. Under året har 31 nätverksträffar genomförts samt en tvådagars gemensam 
nätverksträff för alla nätverk. Utöver nätverksträffar har förvaltningschefsnätverket haft en planeringsdag 
samt två möten med Beredning Välfärd och Kompetens.  
Stödja kommunerna när 
det gäller 
verksamhetsutveckling 
med stöd av IT genom 
framtagande av 
eHälsoplan 

• Under året i samverkan utarbeta och fastställa 
en eHälsoplan 

eKontoret 
 

Arbetet med att ta fram en särskild eHälsoplan har under året ändrat inriktning till att ingå i den reviderade 
eHandlingsplanen som antogs i december. Huvudmotivet till att ha en gemensam plan är att det finns 
många gemensamma grundläggande förutsättningar som behöver lösas för att kommuner ska kunna 
genomföra verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter. De unika delar som styrs av 
speciallagstiftning (SoL, LSS, HSL) hanteras i respektive aktivitet i eHandlingsplanen. En viktig del i stödet 
till kommunerna är att kommunalförbundet bidrar med en 50 %-tjänst i VästKoms Kommun-FVM-
projekt, med syfte att stödja kommunerna i implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och IT-stödet Millenium.  

44..44 IInnttrreesssseebboollaagg  
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. 
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55 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

55..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  vviissiioonn  
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge 
medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska 
uppleva bra tillgänglighet till dataskyddsombuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga 
integriteten hanteras inom den egna organisationen. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet 
incidenter, vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska 
kommunensanseendet hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, 
andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och 
utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgifts-
incidenter ska hanteras. 

55..22 MMåålluuppppffyylllleellssee  22001199  
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är 
att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade strategierna uppnåtts. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 2019-12-31 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt 
verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla förvaltningar (~50) och bolag 
(~15) ska under 2019 ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla PUA/PUA-kluster (~20) och 
bolag (~15) ska under 2019 ha 
genomfört minst en genomgång 
med Mognadsmatrisen 

• 47 förvaltningar och 
10 bolag är klara 
med 
granskningsomgång 

• 12 kluster och 4 
bolag är klara med 
höstens genomgång 
av Mognadsmatrisen 

Det uppskattade antalet aktuella bolag i regionen har justerats ner till 12 varav två tillkom i slutet av 2019. 
Flera återrapporteringar av Mognadsmatrisen är planerade till januari 2020. 
Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i 

frågor som rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att låta 
DSO bidra i det interna arbetet 
med kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i 
de kommunala verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar 
för att höja kompetensen om 
dataskydd. (10 små, 5 medelstora 
och 2 större) 

• 56 enklare och 16 
mer komplexa 
rådgivningar har 
givits 

• 14 besök på APT 
har genomförts 

• 2 små, 5 medelstora 
och 4 större 
utbildningar har 
genomförts 

En omprioritering har skett till att skapa större utbildningstillfällen och färre små utbildningar och besök 
på APT utifrån behov och efterfrågan. 
Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en kontaktpunkt 
inom ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, medarbetare 
och myndigheter som önskar hjälp 

• Vid 16 tillfällen har 
verksamheten 
stöttats vid 
incidenter 

• Alla (26) ärenden 
från enskilda eller 
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55 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

55..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  vviissiioonn  
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge 
medlemskommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska 
uppleva bra tillgänglighet till dataskyddsombuden så att de kan känna sig trygga i hur den personliga 
integriteten hanteras inom den egna organisationen. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet 
incidenter, vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska 
kommunensanseendet hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt medlemskommunerna, kommunägda bolag, 
andra kommunalförbund, dess personal samt medborgare, genom rådgivning, information, utredningar och 
utbildningsinsatser. I de fall där det behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgifts-
incidenter ska hanteras. 

55..22 MMåålluuppppffyylllleellssee  22001199  
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är 
att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade strategierna uppnåtts. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 2019-12-31 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt 
verktyg som skapar möjlighet 
till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla förvaltningar (~50) och bolag 
(~15) ska under 2019 ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla PUA/PUA-kluster (~20) och 
bolag (~15) ska under 2019 ha 
genomfört minst en genomgång 
med Mognadsmatrisen 

• 47 förvaltningar och 
10 bolag är klara 
med 
granskningsomgång 

• 12 kluster och 4 
bolag är klara med 
höstens genomgång 
av Mognadsmatrisen 

Det uppskattade antalet aktuella bolag i regionen har justerats ner till 12 varav två tillkom i slutet av 2019. 
Flera återrapporteringar av Mognadsmatrisen är planerade till januari 2020. 
Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i 

frågor som rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att låta 
DSO bidra i det interna arbetet 
med kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i 
de kommunala verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar 
för att höja kompetensen om 
dataskydd. (10 små, 5 medelstora 
och 2 större) 

• 56 enklare och 16 
mer komplexa 
rådgivningar har 
givits 

• 14 besök på APT 
har genomförts 

• 2 små, 5 medelstora 
och 4 större 
utbildningar har 
genomförts 

En omprioritering har skett till att skapa större utbildningstillfällen och färre små utbildningar och besök 
på APT utifrån behov och efterfrågan. 
Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en kontaktpunkt 
inom ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, medarbetare 
och myndigheter som önskar hjälp 

• Vid 16 tillfällen har 
verksamheten 
stöttats vid 
incidenter 

• Alla (26) ärenden 
från enskilda eller 
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med kontakter, information med 
mera 

interna personer har 
hanterats 

Samtliga incidenter och kontaktärenden har hanterats. 
Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande 

ses som en självklar partner när 
det gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande 
i relevanta nätverk (4) och 
utbildningar (4) 

• Ett 50-tal analyser 
av omvärldsmaterial 
är genomförda 

• Deltagit vid 12 
nätverksträffar 

• Deltagit i 6 
utbildningar 

Under året har dataskyddsombuden blivit medlemmar i det nationella nätverket Forum för dataskydd, 
vilket borgar för kontinuerlig kompetensuppdatering. 
Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll 

till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom utvärdering av gångna 
periodens verksamhet bättre möta 
efterfrågade aktiviteter och skapa 
relevant verksamhetsplan och 
budget 

• Uppföljning av 2019 
är genomförd och 
verksamhetsplan 
och ny budget för 
2020 är framtagen 

Inga kommentarer. 
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66 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

66..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling 
samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och 
arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

66..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 7 tkr.  

66..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22001199  
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. I uppföljningar sex månader efter avslutade insatser är genomsnittet av gruppernas 
prestationsökningar cirka 20 procent (15-25). Medarbetarnas uppskattade trivsel på arbetsplatsen har i 
genomsnitt ökat med 29 procent (17-39). Utifrån detta samt genomförda aktiviteter nedan är bedömningen 
att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 1901231 
Marknadsföra 
Medarbetarcentrums 
verksamhet för ett ökat 
användande 
 
Bidra till 
personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
Tillhandahålla ett 
attraktivt utbud av 
tjänster utifrån 
kommunernas behov  
 
Bidra till att nödvändig 
kunskap och kompetens 
finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, 
exempelvis genom 
ledarskapsprogrammet 
 
Vara ett stöd och verktyg 
för arbetsgivarna i 
arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra 
till ökad hälsa hos 
medarbetarna och ökad 
attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Regelbundna aktiviteter för att 
marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och 
hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att 
utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med 
kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter 
kommunernas behov 

• Genomföra 
grupputvecklingsinsatser på 
uppdrag från 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla 
ledarskapsprogrammet 

• Tillföra kunskap och 
erfarenhetsutbyte genom 
omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Årligen bjuda in HR-
personal/chefer till dialog 

• Kontinuerligt inhämta feedback 
för att utveckla tjänsterna, både 
på individ- och gruppnivå 

• Vara ett stöd för chefer och 
personalenheter i 
medlemskommunerna 

• Regelbundna styrgruppsmöten 

• 19 informationstillfällen, 
medverkan i filminspelning samt 
nyhetsbrev  

• Basverksamheten har fungerat 
fullt ut med matchning och 
reflekterande samtal 

• Anpassning av utbud gällande 
ledarskapskompetens inom VÄF i 
Borås Stad. Tre utbildnings-
grupper avslutats för 21 chefer 
och två nya grupper startats för 
16 chefer. Reflektionsgrupper 
enligt VÄF:s önskemål 

• Gruppuppdrag genomfört för 
samtliga medlemskommuner  

• Nytt ledarskapsprogram startat 
för sju chefer 

• HR-träff genomförd. Coachat 
chefer enligt önskemål. Arbetat 
med ledningsgrupper och grupper 
med arbetsgivare och fackliga 
representanter  

• Nya chefer och HR-specialister 
har bjudits in till information och 
dialog 

• Fyra styrgruppsmöten 
genomförda  

• Nytt nätverk med 
Organisationshälsa i Borås och 
träffar med Samordnings-
förbundet och förvaltningar 
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66 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

66..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling 
samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens och 
arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för såväl chefer som medarbetare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

66..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 7 tkr.  

66..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22001199  
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. I uppföljningar sex månader efter avslutade insatser är genomsnittet av gruppernas 
prestationsökningar cirka 20 procent (15-25). Medarbetarnas uppskattade trivsel på arbetsplatsen har i 
genomsnitt ökat med 29 procent (17-39). Utifrån detta samt genomförda aktiviteter nedan är bedömningen 
att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 
Strategier Aktivitet/mätetal Resultat 1901231 
Marknadsföra 
Medarbetarcentrums 
verksamhet för ett ökat 
användande 
 
Bidra till 
personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
Tillhandahålla ett 
attraktivt utbud av 
tjänster utifrån 
kommunernas behov  
 
Bidra till att nödvändig 
kunskap och kompetens 
finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, 
exempelvis genom 
ledarskapsprogrammet 
 
Vara ett stöd och verktyg 
för arbetsgivarna i 
arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra 
till ökad hälsa hos 
medarbetarna och ökad 
attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Regelbundna aktiviteter för att 
marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och 
hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att 
utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med 
kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter 
kommunernas behov 

• Genomföra 
grupputvecklingsinsatser på 
uppdrag från 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla 
ledarskapsprogrammet 

• Tillföra kunskap och 
erfarenhetsutbyte genom 
omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Årligen bjuda in HR-
personal/chefer till dialog 

• Kontinuerligt inhämta feedback 
för att utveckla tjänsterna, både 
på individ- och gruppnivå 

• Vara ett stöd för chefer och 
personalenheter i 
medlemskommunerna 

• Regelbundna styrgruppsmöten 

• 19 informationstillfällen, 
medverkan i filminspelning samt 
nyhetsbrev  

• Basverksamheten har fungerat 
fullt ut med matchning och 
reflekterande samtal 

• Anpassning av utbud gällande 
ledarskapskompetens inom VÄF i 
Borås Stad. Tre utbildnings-
grupper avslutats för 21 chefer 
och två nya grupper startats för 
16 chefer. Reflektionsgrupper 
enligt VÄF:s önskemål 

• Gruppuppdrag genomfört för 
samtliga medlemskommuner  

• Nytt ledarskapsprogram startat 
för sju chefer 

• HR-träff genomförd. Coachat 
chefer enligt önskemål. Arbetat 
med ledningsgrupper och grupper 
med arbetsgivare och fackliga 
representanter  

• Nya chefer och HR-specialister 
har bjudits in till information och 
dialog 

• Fyra styrgruppsmöten 
genomförda  

• Nytt nätverk med 
Organisationshälsa i Borås och 
träffar med Samordnings-
förbundet och förvaltningar 
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77 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

77..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

77..22 MMåålluuppppffyylllleellssee  22001199  
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för 
förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navet följer förbundets övergripande inriktningsmål. Strategier och aktiviteter beslutas av den politiska 
styrgruppen för Navet. Baserat på genomförda aktiviteter är bedömningen att Navet uppfyllt samtliga 
inriktningsmål. 
 

77..22..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap och 
intraprenörskap 
genom att verka för 
att skolan ska ge 
elever möjlighet att 
använda och utveckla 
de entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1. Minst två teman ska utvärderas av 
extern utvärderare med avseende på de 
entreprenöriella kompetenserna 

2. Minst två andra SC ska utbildas av 
Navet i entreprenörskap 

3. Minst två konferenser ska Navet 
deltaga i med seminarier där 
entreprenöriellt lärande är en viktig del 

4. Minst ett nytt entreprenöriellt tema tas 
fram under året 

5. En mall, checklista, för hur man säkrar 
att utställningarna ger besökaren 
möjlighet att träna sina entreprenöriella 
förmågor tas fram  

6. Minst tio klasser åk 8 ska genomföra ett 
tekniktema som Navet genomför 
tillsammans med fyra teknikföretag 

1. Genomfört 
2. Genomfört utbildning av 

åtta science centers 
3. Genomfört - deltagit i tre 

konferenser med sessions 
4. Genomfört - två nya teman 

har tagits fram med medel 
från Skolverket och Håll 
Sverige Rent 

5. Genomfört 
6. Genomfört med 17 klasser 

 

 

77..22..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    
Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Utveckla samordning 
inom 
utbildningsystemen 
för att möta 
framtidens 
kompetensbehov 

1. Minst 25 000 elever på olika teman 
2. Minst 1500 elever på minst 15 skolor 

ingår i ett utvecklingsprogram om 
programmering 

3. Minst tio klasser ingår i läsårssatsningen 
Drömstaden  

4. Minst 10 klasser åk 8 ingår i Navet och 
teknikföretagens tekniktema 

5. Minst 3 000 elever på teman i 
matematik   

1. Genomfört – 27 531 elever 
2. Genomfört för ca 3 500 

elever på 25 skolor i tre 
kommuner 

3. Genomfört för 15 klasser 
4. Genomfört för 17 klasser 
5. Ej uppnått – 2 616 elever 
6. Genomfört – 870 pedagoger 
7. Genomfört - 402 pedagoger 
8. Genomfört - 908 pedagoger 
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6. Minst 800 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik  

7. Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 

8. Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 

9. Minst 1 500 elever i teman om 
programmering 

10. Minst 200 förskolelärare på utbildning 
inom NO och teknik 

9. Genomfört – 2 493 elever 
under perioden  

10. Genomfört – 1 454 
pedagoger 

 
 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet genomfört temadagar för 263 elever i åk 8 tillsammans 
med nio företag och två gymnasieskolor, vilket bidrar till måluppfyllelsen. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1. Minst två olika grupper med barn, unga 
i utsatta områden träffas varje vecka i 
10-veckorspass 

2. Minst 50 mammor och deras barn ingår 
i en interkulturell satsning 

3. Tillsammans med minst en kommun 
tar Navet fram exempel på kreativ 
lärmiljö 

4. Genomförande av ett två veckors 
ämnesövergripande tema för åk 1 
elever på Teknikprogrammet 

5. PISEA, Promoting Intercultural 
Science Edication for Adults, ett EU 
projekt med fokus på integration 

6. Minst fem Yrkescaféer för nyanlända 
föräldrar genomförs 

7. SOT, School Of Tomorrow, 
Erasmus+-projekt för att motverka 
tidiga skolavhopp 

1. Genomfört – 45 barn 
2. Genomfört – 65 mammor, 

tre tillfällen 
3. Genomfört enligt plan, 

fortsätter 2020-2021 
4. Genomfört – 120 elever 
5. Genomfört, handbok 

skriven, avslutnings-
konferens 24 sep  

6. Ej genomfört, samverkan 
avslutad. 

7. Genomfört. SOT-projektet 
pågår och löper vidare till 
2020-12-31 

Skola 2030, en modell 
för en inkluderande 
modern skola 

1. Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt 
utvecklingsarbete mot skola 2030 

2. Minst fem 
processledarutbildningstillfällen för 
Navets pedagogiska personal 
genomförs under våren 2019 

1. Fyra skolor är i gång 
2. Ej genomfört, påbörjas 2020 

pga organisationsutveckling 

 

 

77..22..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Arbeta för Hållbar 
utveckling i Sjuhärad 

1. De globala miljömålen ska integreras i 
minst fem av Navets teman   

2. Kommunikation med hjälp av VR-
teknik ska tas fram och testas under 
året 

3. Navet startar ett treårigt 
utvecklingsprogram med Vietnam 
under 2019  

4. Navet planlägger en ny utställning där 
jordens ändliga resurser kommuniceras  

5. Globala miljömålen integreras i Navets 
teman, program och utbildningar 

6. Navet planlägger och bygger en ny 
astronomiutställning med fokus på det 
kosmiska kretsloppet  

1. Genomfört 
2. Genomfört – test med 

Indonesien och Borås 
3. Genomfört - startade i 

september 2019 
4. Planläggning sker enligt plan 
5. Arbetet pågår 
6. Arbetet pågår, invigning april 

2020 
7. Navet har deltagit med 

sessions i fyra konferenser 
som arrangeras av andra. 
Ingen konferens i egen regi 
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6. Minst 800 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik  

7. Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 

8. Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 

9. Minst 1 500 elever i teman om 
programmering 

10. Minst 200 förskolelärare på utbildning 
inom NO och teknik 

9. Genomfört – 2 493 elever 
under perioden  

10. Genomfört – 1 454 
pedagoger 

 
 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet genomfört temadagar för 263 elever i åk 8 tillsammans 
med nio företag och två gymnasieskolor, vilket bidrar till måluppfyllelsen. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1. Minst två olika grupper med barn, unga 
i utsatta områden träffas varje vecka i 
10-veckorspass 

2. Minst 50 mammor och deras barn ingår 
i en interkulturell satsning 

3. Tillsammans med minst en kommun 
tar Navet fram exempel på kreativ 
lärmiljö 

4. Genomförande av ett två veckors 
ämnesövergripande tema för åk 1 
elever på Teknikprogrammet 

5. PISEA, Promoting Intercultural 
Science Edication for Adults, ett EU 
projekt med fokus på integration 

6. Minst fem Yrkescaféer för nyanlända 
föräldrar genomförs 

7. SOT, School Of Tomorrow, 
Erasmus+-projekt för att motverka 
tidiga skolavhopp 
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2. Genomfört – 65 mammor, 

tre tillfällen 
3. Genomfört enligt plan, 
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4. Genomfört – 120 elever 
5. Genomfört, handbok 

skriven, avslutnings-
konferens 24 sep  

6. Ej genomfört, samverkan 
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7. Genomfört. SOT-projektet 
pågår och löper vidare till 
2020-12-31 

Skola 2030, en modell 
för en inkluderande 
modern skola 

1. Minst två skolor påbörjar ett långsiktigt 
utvecklingsarbete mot skola 2030 

2. Minst fem 
processledarutbildningstillfällen för 
Navets pedagogiska personal 
genomförs under våren 2019 

1. Fyra skolor är i gång 
2. Ej genomfört, påbörjas 2020 

pga organisationsutveckling 
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7. Navet har deltagit med 

sessions i fyra konferenser 
som arrangeras av andra. 
Ingen konferens i egen regi 
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7. Konferens kopplade till de globala 
miljömålen genomförs 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet utbildat 799 vuxna i Agenda 2030 och de Globala 
målen och 1 816 elever i miljöteman. 
Bidra till att göra 
Västra Götaland till 
modell för hållbar 
landsbygdsutveckling  

1. Navet deltar på minst tre projektmöten 
i projektet levande landsbygd 

2. Navet deltar i förverkligande av minst 
ett av målen i projektet levande 
landsbygd 

1. Genomfört fyra möten 
2. Genomfört utbildningar 

77..22..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Främja en aktiv och 
nyskapande 
kulturregion  

1. Navet deltar med aktiviteter för elever 
under No Limit 

2. Navet deltar i Skapande skola på 
minst en skola 

3. Navet samverkar med minst tre 
organisationer, föreningar i 
föreläsningar och/eller föreställningar 

1. Genomfört, deltar i 
planeringen inför No Limit 
2020 

2. Genomfört på en skola, tre 
tillfällen samt avslutning 

3. Genomfört – 22 
föreläsningar för 6 637 
personer 

Navet har under året publicerat en helsida i Borås Tidning varannan lördag med fakta och experiment. 
Bidra till att stärka 
Boråsregionens position 
ur ett 
besöksnäringsperspektiv 

1. Minst 25 000 besökare på helger och 
lov 

2. En tillfällig specialutställning under 
sommaren för att locka fler besökare 
till Borås 

1. Ej uppnått – 23 081 
besökare 

2. Genomfört – 
egenproducerad om 
illusioner 

En helt ny utställning om telefonens historia har skapats och byggts  . 
Deltaga i nationella och 
internationella 
sammanhang som 
kunskapsförmedlare och 
samarbetspartner 

1. Navet deltar med minst två sessions 
på ECITE, The European Network 
of Science Centres and Museums   

2. Navet ingår i minst två EU-projekt 
under året 

1. Genomfört fyra sessioner 
på ECSITE 

2. Genomfört, ingått i tre 
projekt 

Utöver aktiviteterna i verksamhetsplanen har Navet i samarbete med Håll Sverige Rent skapat ett tema för 
åk 5-6 Skräplabbet som ska spridas nationellt. Producerat fyra utbildningsfilmer om kemidraken Berta i 
samarbete med IKEM och skapat Spelet om de Globala målen, ett ämnesövergripande spel med uppdrag, 
programmering, laborationer. 

77..22..55 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  

Strategi Aktivitet/mätetal Resultat 191231 
Verka för samarbete 
mellan skola, 
primärvård och 
sjukvård 

1. Kommunicera med experimentmaterial 
och dramatiseringar olika vårdyrken   

2. Minst två möten med hälso- och 
sjukvården 

1. Genomfört 
2. Genomfört fem 

planeringsmöten 
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88 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg    

88..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  mmåållbbiilldd  
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt 
primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet beslutar om Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2019 
där gällande målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som 
skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund 
baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

88..22 ÅÅrrssbbeerräätttteellssee  22001199  
Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. 
Resultatet för helåret blev ett överskott om 454 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet 
med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 
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Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt 
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• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
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BBiillaaggaa  11  PPeerrssoonnaall  

Totalt 44,40 årsarbetare 

 
 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Regionutvecklingschef  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Ekonomi  1,5  
Reception, konferens  0,5  
Välfärd 2,5  
Kompetens  1,0  
Regional utveckling  1,5  
SSuummmmaa  1100,,00   
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,6 Jan–okt, varav 0,6 tjänsteköp 

Nov-dec 2,0 
Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Besöksnäring 0,75  
ESF-projekt + integration 1,0 Jan-mars 1,0 
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Regional avfallsplan 1,0  From aug 
SSuummmmaa  1100,,3355  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
SSuummmmaa  33,,00   
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
SSuummmmaa  22,,00   
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,88  
Pedagoger  9,28  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  1,7  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,5  
Timanställd helgpersonal  2,49  
SSuummmmaa  1199,,0055   
   
Totalt  44,40  
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Bilaga 2 Internkontrollplan 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

5. Arvoden och 
reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning
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6. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

7. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och 
deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

11. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

12. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Utan anmärkning

13. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

1 gång/år Administrativ chef Revidering pågår, klart våren 
2020

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Revidering kommer att ske 

våren 2020 i samband med 
organisationsöversyn

17. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt 
löpande

Administrativ chef Attestlista upprättad, stickprov 
utan anmärkning

18. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

19. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Revidering av 
dokumenthanteringsplan pågår, 
klart våren 2020

20. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

21. IT-policy Att IT-policyn  är känd och efterlevs Information kring
förhållningssätt, regler, 
mm

1 gång/år Administrativ chef Saknas

22. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och 
är aktuell

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning
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23. Personal Rutinerna i personalhandboken ska 
vara aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Revidering pågår, riskanalys 
genomförd

24. Slutredovisning av
 projekt - interna och 
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Regionutvecklingschef Utan anmärkning

25. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan

26. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Utan anmärkning

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella
anmärkningar vara verkställda
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019 

 
 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2020/SKF007 

Beslutat datum: 2020-01-31 
 

     

        Tillsammans gör vi skillnad! 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 
Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019 

  
  

  

  
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2455

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019 

 
 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2020/SKF007 

Beslutat datum: 2020-01-31 
 

     

        Tillsammans gör vi skillnad! 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 
Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019 

  
  

  

  
  

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019  

1  
  

Innehåll  
1. Inledning .................................................................................................................................................. 2 

2. Organisation ............................................................................................................................................ 2 

3. Viktiga händelser under året ................................................................................................................. 3 

4.  Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ..................................................... 3 

5.  Ekonomi .................................................................................................................................................. 4 

6.  Utmaningar för 2020 .............................................................................................................................. 4 

 
  

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2456

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019  

2  
  

1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  
 
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  
   
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att ett gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och 
lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på 
rätt vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i 

följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn.   

 
Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  
 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  
 
2. Organisation   
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  
 
De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  
 
Som stöd för Närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, 
stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. 
Närvårdskontoret har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är 
organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som har 
arbetsgivaransvaret.  
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  
 
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  
   
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att ett gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och 
lokal nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på 
rätt vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i 

följande kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn.   

 
Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  
 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  
 
2. Organisation   
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  
 
De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  
 
Som stöd för Närvårdssamverkan finns Närvårdskontoret, med uppdrag att koordinera, 
stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp samverkan inom olika grupper. 
Närvårdskontoret har ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen och är 
organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund som har 
arbetsgivaransvaret.  
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3. Viktiga händelser under året 
- Fyra kommuner och en vårdcentral, privat, har ingått i ett pilotprojekt med syfte att administrera 
avvikelserna i ett IT-system. Piloten föll väl ut och systemet kommer att implementeras under 2020 
till samtliga kommuner och vårdcentraler. 
- Stora utbildningsinsatser har genomförts i beslutsstödet ViSam, där både kommun och region har 
deltagit.  
- Styrgruppen har utökats med ytterligare en representant från Borås Stad och Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS), för att underlätta exempelvis informationsspridning inom respektive organisation.   
- För tredje året i rad genomfördes en Samverkansdag mellan Delregionalt Politiskt Samråd och 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan. Beslut togs om att Samverkansdagarna har uppfyllt sitt syfte 
och därmed planeras ingen sådan dag för 2020.  
- Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan bildades, i syfte att effektivisera arbetet och skapa en 
hållbar plan och struktur. I samband med detta upplöstes uppdragsgrupp äldre och avvikelsegruppen.  
- Under året skapades en tvisterutin, för att underlätta vårdövergång i samverkan, i komplexa fall.  
- 2019-års Spridningskonferens flyttades till januari 2020.  
 
4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

   Inför 2019 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om fyra mätbara 
mål i samverkan.  

 
   Styrgruppen enades om följande mål:  

1. Läkemedelsgenomgångar ska genomföras till 99 %, på SÄS, för att säkra 
vårdövergångarna. 

2. Målet är att titta på antalet återinskrivna januari tom oktober 2018 för att sedan jämföra 
antalet motsvarande period 2019. Andelen återinskrivningar ska ha minskat med 50 %. 

3. Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod (60 dagar) ska vara max 5 %. 
4. Mäta antalet % av patienterna som väntat mer än tre dagar på att få komma hem.    

 
   Diskussion kring måluppfyllelse:  
1. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har inte genomfört läkemedelsgenomgångar till 99 %, utan 

ligger betydligt lägre i sitt resultat. Resultaten var dock svåra att få fram, liksom att 
målformuleringen var för vid i sin definition. Styrgruppen diskuterade SÄS resultat och kom 
fram till att formulera ett nytt mätbart mål till 2020, då läkemedelsgenomgång är en viktig 
del i vårdövergång i samverkan. Inför 2020 har därför ett nytt mål formulerats gällande 
läkemedelsgenomgångar. Det nya målet följs via vårdcentralernas kvalitetsregister och gäller 
andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de 
senaste 12 månaderna.  

2. Under 2019 började regionala resultat sammanställas centralt, på antalet återinskrivna per 
delregion. Efter diskussion i Styrgruppen beslutades det av Delregionalt Politiskt Samråd att 
frångå beslutat mål och istället följa de regionala resultaten, i syfte att bland annat skapa en 
jämförelse med övriga länet. Månadsvis sammanställs länsresultat och analyseras på 
Styrgruppsmöten och på det Delregionala Politiska Samrådets möten, i syfte att arbeta med 
ständig förbättring. Sedan fjärde kvartalet särskils resultaten för somatik och psykiatri. Inför 
2020 har ett mätetal beslutats gällande återinskrivningar.  

3. Målet har inte uppfyllts, trots månadsvisa uppföljningar, analyser och diskussioner i 
Styrgrupp och Delregionalt Politiskt Samråd. Resultatet den 31 dec är 51 procent. Det 
upplevs som om avvikelsearbetet inte prioriteras och att det råder brist på ledning och 
styrning, i denna fråga.  
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4. Målet har uppnåtts, med god marginal. Samtliga verksamheter har bidragit med sitt interna 
arbete och engagemang. Samverkan och förståelsen för varandras verksamheter har stärkts 
under året. 

 
Sammanfattning: Under 2019 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet har 
förbättrats upplever styrgruppsmedlemmarna. Verksamheterna har stärkt samverkan, byggt upp 
tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt utbildat olika yrkesgrupper 
inom flera områden, exempelvis Samordnad Individuell Plan, Trycksår, LärUt och ViSam.  
 
Kvalitetsmässiga projekt drivs också i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen.  
  
Det preliminära årsbokslutet per dec 2019 visar ett överskott på cirka 550 000 kr.  
 

6. Utmaningar för 2020 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2020.  
• Målet är att implementera Mini-Maria hösten 2020.  
• Utvärdera projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser, för eventuell spridning av arbetssättet. 
• Implementering av IT-systemet MedControl, avvikelsehantering.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020, på 
Närvårdssamverkans hemsida.  
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4. Målet har uppnåtts, med god marginal. Samtliga verksamheter har bidragit med sitt interna 
arbete och engagemang. Samverkan och förståelsen för varandras verksamheter har stärkts 
under året. 

 
Sammanfattning: Under 2019 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet har 
förbättrats upplever styrgruppsmedlemmarna. Verksamheterna har stärkt samverkan, byggt upp 
tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt utbildat olika yrkesgrupper 
inom flera områden, exempelvis Samordnad Individuell Plan, Trycksår, LärUt och ViSam.  
 
Kvalitetsmässiga projekt drivs också i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen.  
  
Det preliminära årsbokslutet per dec 2019 visar ett överskott på cirka 550 000 kr.  
 

6. Utmaningar för 2020 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2020.  
• Målet är att implementera Mini-Maria hösten 2020.  
• Utvärdera projektet Tidig upptäckt, tidiga insatser, för eventuell spridning av arbetssättet. 
• Implementering av IT-systemet MedControl, avvikelsehantering.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020, på 
Närvårdssamverkans hemsida.  

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00497 2.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Engelbrektskolan, inhyrning av modul 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget, om inhyrning av modul till 
Engelbrektskolan, Engelbrektsgatan 14, Beckasinen 11 preliminärt från den 1 
januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor.  

            

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på 
Engelbrektskolan. För att möta behovet föreslås ett utbyte av befintlig modul. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 784 000 kronor. Hyreskostnaden kan komma att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Grundskolenämnden 
kommer att debiteras självkostnaden enligt nuvarande internhyressystem. Den 
föreslagna avtalstiden är 120 månader preliminärt från och med 1 januari 2021.   
 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om modul till Engelbrektskolan 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Grundskolenämnden, grn.diarium@boras.se 
2. Lokalförsörjningsnämnden, ln.diarium@boras.se 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 77
Engelbrektskolan, inhyrning av modul

2020-08-24 Dnr KS 2020-00497 2.6.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta digital strategi 2020      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 
framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 
av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 
samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  
– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Ärendet i sin helhet 
För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument som vägledning i det 
framtidande digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. 
Merparten av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har 
tagit samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Nedan framgår samtliga förvaltningars svar 

Nr 78
Digital strategi 2020

2020-08-24 Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Avstår från yttrande 

Revisionskontoret 
Borås Stadshus AB 
Valnämnden 
 
 

Tillstyrker remissen 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
BoråsBorås TME 
Akademiplatsen AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Vård- och äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Borås Elnät AB 
AB bostäder i Borås 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
 

Tillstyrker med synpunkter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 

verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet.  

 Definition av strategiska vägval och motivering till dessa.  

 Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och bolag 
samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.  

 

Kulturnämnden 
Föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv verksamhet – Arbete 
bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som avses är rutinarbete, inte arbete 
i vid mening. Tanken är ju, som framgår av innehållet i strategin, att digitalisering ska 
frigöra tid som kan användas för förbättrad och utökad personlig service. 
 
 
 
Förskolenämnden  
 

 Prioriterade områden och mål för digitalisering och verksamhetsutveckling 
tydliggörs.  
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 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  
 

Grundskolenämnden 
 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 

Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 
Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 
 
 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2465

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  
 

Grundskolenämnden 
 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 

Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 
Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 
 
 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
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 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 
missförstånd runt om i organisationen. 

 
Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan som tas fram 
tillsammans med nämnderna. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Digital strategi – strategi 
3. Digital strategi – slutgiltig version 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Digital strategi 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå digital strategi 2020            

Sammanfattning 

För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 
framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 
av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 
samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  
– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Ärendet i sin helhet 
För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument som vägledning i det 
framtidande digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. 
Merparten av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har 
tagit samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  

Nedan framgår samtliga förvaltningars svar 

Avstår från yttrande 

Revisionskontoret 
Borås Stadshus AB 
Valnämnden 
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Tillstyrker remissen 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
BoråsBorås TME 
Akademiplatsen AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Vård- och äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Borås Elnät AB 
AB bostäder i Borås 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
 

Tillstyrker med synpunkter 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 Målsättningar för hur arbetet med digitalisering ska leda till 

verksamhetsutveckling inom t.ex. utbildningsområdet.  

 Definition av strategiska vägval och motivering till dessa.  

 Beskrivning av hur strategin ska förankras i stadens förvaltningar och bolag 
samt på vilket sätt arbetet ska styras och ledas.  

 

Kulturnämnden 
Föreslår att meningen under rubriken Hög kvalitet och effektiv verksamhet – Arbete 
bör ersättas genom automatisering förtydligas. Det som avses är rutinarbete, inte arbete 
i vid mening. Tanken är ju, som framgår av innehållet i strategin, att digitalisering ska 
frigöra tid som kan användas för förbättrad och utökad personlig service. 
 
 
 
Förskolenämnden  
 

 Prioriterade områden och mål för digitalisering och verksamhetsutveckling 
tydliggörs.  

 Strategin vidgar begreppet digitalisering till att omfatta fler perspektiv än 
effektivisering och digitala tjänster.  

 Strategin för digitalisering kopplas tydligare till tillitsresans arbete för 
digitalisering.  

 Barn- och utbildningsperspektiven utvecklas i strategin.  
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Grundskolenämnden 
 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 

Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 
Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 
 
 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
 

 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 
missförstånd runt om i organisationen. 
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Grundskolenämnden 
 Exempel på befintliga inriktningar för att skapa tydligare mål med vad Borås 

Stad vill med sin digitaliseringsstrategi. Tydligare mål kommer att ge bättre 
förutsättningar för att kunna fortsätta med implantering av strategin i 
förvaltningar.   

 Utöka strategin med ett avsnitt om Styrning och ledning utifrån SKL:s 
digitaliseringsstrategi. Beskriv i denna del fortsatt implementering av 
beslutsstödsystem (Business intelligence) utifrån KS beslut (Dnr KS 2019-
00374 1.2.2.0 Skrivelse införa beslutsstödsystem). Uppföljning genom BI-
system kommer att resultera i att personal kan frigöras för att utföra andra 
arbetsuppgifter samt få bättre ledning och styrning i verksamheten.  

 Tydligare beskrivning inom vilka interna områden inom Borås stad som 
digitaliseringen ska ske samt vilka interna områden som redan har 
digitaliserats. Det önskas också konkreta exempel t.ex. utförd digitalisering av 
körjournaler.   

 En komplettering med en beskrivning om hur den fortsatta implementeringen 
av strategin skall ske i förvaltningar. 

 
 
Vård- och äldrenämnden  
Under rubriken ”Hög kvalitet och effektiv verksamhet”, står att ”Arbete bör ersättas 
med automatisering”. Detta kan uppfattas som att arbetstillfällen kommer försvinna, 
vilket inte är strategins intention. Vård- och äldrenämnden anser att ordet arbete bör 
bytas ut mot ordet arbetsmoment.  
Vidare saknar Vård- och äldrenämnden ett tydligt perspektiv som belyser förbättringar 
för dem Borås Stad är till för. Borås Stad ligger i framkant i införandet av 
välfärdsteknik och har ständigt brukares och vårdtagares bästa i fokus. Välfärdsteknik 
är också ett av Vård- och äldrenämndens prioriterade områden som fastställts i 
nämndens inriktningsdokument för äldreomsorgen i Borås Stad. Därför använder 
Vård- och äldrenämnden Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik och har utvecklat 
den: ”Digitalisering möjliggör delaktighet, trygghet, aktivitet och självständighet för de 
som bor, lever och verkar i Borås Stad.” 
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt. 
 
 
Tekniska nämnden 
Framförda synpunkter bör beaktas:  
 

 Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning för 
att möjliggöra digitalisering.  

 Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 
missförstånd runt om i organisationen. 
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Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan som tas fram 
tillsammans med nämnderna. 

Kommunstyrelsen bedömer att behovet av en strategi som omfattar den digitala 
processen som fortsatt stor. Däremot är digitalisering en fråga som är högst 
förknippad med ordinarie verksamhet i Borås Stad. Det föreligger därmed skäl 
att inkorporera den digitala hanteringen och utvecklingen i den ordinarie 
planeringen, för att inte låta den bli en biprodukt som hanteras vid sidan av den 
ordinarie verksamheten. 

Vidare bör inga fler strategier eller styrdokument antas i väntan på att det 
övergripande arbetet kring Borås Stads framtida dokumentstruktur är utformat. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Digital strategi – strategi 
3. Digital strategi – slutgiltig version 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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2 Borås Stad  |  Digital strategi

Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2473
Borås Stad  |  Digital strategi            3

Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren

4 Borås Stad  |  Digital strategi

Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2482

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 
för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.            

Ärendet i sin helhet 
 

Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i 
direktionen 2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom 
beslut i Kommunfullmäktige i alla medlemskommuner. Förbundsordningen 
gäller fr. o m 2020-01-01. 

SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att 
komplettera befintlig förbundsordning med en bilaga ”Reglemente för 
medlemsrådet”. Utformningen av bilagan har godkänts av direktionen och 
medlemsrådet och har nu infogats i förbundsordningen. I samband med 
kompletteringen har hänvisningar till gällande lagstiftningar uppdaterats. 
Förbundsordningen bifogas. Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i 
sak i detta beslut. 

Efter kompletteringen med en ny bilaga till förbundsordningen behöver 
fullmäktige i respektive medlemskommun godkänna förbundsordningen.    

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från direktionen i SÄRF 2020-06-12, §35 
2. Ny förbundsordning kompletterad med bilaga med reglemente för 
medlemsrådet   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SÄRF, susanne.kling@serf.se 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

Nr 79
Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund

2020-09-07 Dnr KS 2019-00779 1.1.2.

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 
ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 
egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov. 
 
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 
förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 
 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 
 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 
 att samverka myndighetsövergripande 
 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

 § Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt 
säte i Borås. 

 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds kommun, Borås Stad, Marks kommun, 
Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. 

 § Ändamål 
Kommunalförbundet ska med en gemensam ledning för medlemskommunernas räkning 
ansvara för förebyggande verksamhet inom området samhällsskydd, räddningstjänst och 
beredskap inom förbundets geografiska område genom att bereda människors liv, hälsa, 
egendom samt miljö, ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
Kommunalförbundet ska hålla en för medlemmarna ömsesidig räddningstjänst i ett för alla 
medlemmar lika grunduppdrag och i tilläggsuppdrag utifrån respektive kommunmedlems eller 
annan intressents behov. 
 
Samordningen syftar till att möta nya och förändrade krav och behov lokalt, regionalt samt 
nationellt. 

 § Varaktighet 
Kommunalförbundet bildades 1995 på obestämd tid. 

 § Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

 § Förbundsdirektion 
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd för förbundsmedlemmarna.  
I direktionens uppgifter ingår utöver vad som följer i lag: 

 att leda och samordna kommunalförbundets verksamhet enligt gällande lagstiftning som 
omfattar kommunalförbundets uppdrag samt övrig verksamhet enligt 
förbundsordningen  

 att övervaka de av kommunalfullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten  

 att ekonomin efterlevs med god ekonomisk hushållning 
 att ansvara för kommunalförbundets löpande förvaltning rationellt och holistiskt 
 att handlägga ärenden rörande statsbidrag till medlemskommunernas kostnader för 

räddningstjänsten 
 att samverka myndighetsövergripande 
 att verka för en effektivare och rättssäker räddningstjänst 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Ytterligare uppgifter för direktionen finns i reglemente bilaga 1.  
Direktionen ska bestå av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  
Bollebygds kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Borås Stad utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare. 
Mark kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Svenljunga kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare.  
Tranemo kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
Ulricehamns kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en (1) mandatperiod om fyra år räknat fr.o.m. den 
1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska 9 kap. 
3 och 7 §§ i kommunallagen (SFS 2017:7251) tillämpas. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås Stad och 
vice ordförande från övriga kommuner. 
 
Inom direktionen ska finnas ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. 
 
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den 
turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. 

 § Kommunalförbundets uppdrag 
Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas räkning att fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun enligt gällande lagstiftning: 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (SFS 
2003:789) om skydd mot olyckor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (SFS 
2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt 
Lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor2 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den 
enskilda kommunen. 

                                                      
1 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835. 
2 Med ändringar t.o.m. SFS 2015:233. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 
 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap3 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 
(SFS 2010:9004). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning5 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel krisstöd). 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  
Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 
 Larmförmedling och automatlarm 
 Vattendykning 
 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 
 Teknisk service 
 Utbildning och information 
 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 

                                                      
3 Med ändringar t.o.m. SFS 2017:925. 
4 Med ändringar t.o.m. 2020:253. 
5 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.  
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Kommunalförbundet stödjer medlemskommunerna med: 
 att samverka och samarbeta enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap3 

 att samverka och samarbeta i det kommunala ansvaret inom krisberedskap och civilt 
försvar samt att kommunalförbundet ska medverka och utvecklas i de delar som berör 
kommunalförbundets åtaganden inom dessa kommungemensamma intresseområden 

 att tidigt initieras i kommunernas plan och byggverksamhet enligt Plan- och bygglag 
(SFS 2010:9004). Kommunalförbundet stödjer även kommunerna i kommunernas 
byggprocess främst vad avser granskning5 av bygglovs- och bygganmälansärenden samt 
medverkan i byggsamråd 

 att medverka i kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser 
eller extra ordinära händelser (till exempel krisstöd). 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår rätten att utföra uppgifter som ansluter till omnämnd 
lagstiftning eller på annat sätt omfattar säkerhetsåtgärder i medlemskommunerna.  
Det gäller främst: 

 Restvärdesräddning 
 Larmförmedling och automatlarm 
 Vattendykning 
 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 
 Teknisk service 
 Utbildning och information 
 Beredskap avseende akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 
Tilläggstjänsterna ska i förekommande fall regleras genom avtal med respektive aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Om en förbundsmedlem önskar att kommunalförbundet i något avseende 
ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från kommunalförbundets 
gemensamma ambitionsnivå, ska kommunalförbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. 
Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av förbundsmedlemmen. 
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och uppgifter enligt denna 
paragraf. 

 § Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och för 
räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3 §. 

                                                      
3 Med ändringar t.o.m. SFS 2017:925. 
4 Med ändringar t.o.m. 2020:253. 
5 Denna kostnad har från1995 ersatts genom avtal. Från 2020 tillförs kostnaden som en höjning av 
förbundsbidraget.  
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Handlingsprogrammet är en redovisning för invånare av kommunalförbundets ambitionsnivå 
vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommuner. 
 
Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar 
och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 
budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna 
lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före 
september månads utgång. 
 
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska 
utfärdas, se 14 §. 

 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt 7 och 11 §§. 
 
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med 
angiven fördelningsgrund. 
 
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om 
kommunalförbundet skulle komma att upplösas enligt § 21. 

 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
 
De kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan 
kommunerna från och med budgetåret 2020 enligt principen 9/91. Det innebär en fast 
bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal 
per den 31 december föregående år i respektive medlemskommun. 
 
En successiv årlig omfördelning av medlemskommunernas bidragskostnader ska ske under en 
femårsperiod 2020-2024 för att därefter ligga i fas. Modellen beskrivs i bilaga 4. 
 
Ekonomiska särlösningar ska prövas endast om särskilda behov uppstår. Förhandlade lösningar 
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ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 
Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 
verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast. 
 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 
lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 
särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 
tillhandahålla lokalen. 
 
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 
mervärde. 
 
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 
 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 
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ska baseras på olika förutsättningar från fall till fall. 
Förändringar av befintlig verksamhet som inte kan betraktas som löpande 
verksamhetsförändring och som innebär betydande ekonomiska konsekvenser ska hanteras 
särskilt under budgetarbetet inför kommande år. För det fall att större verksamhetsförändringar 
eller investeringar aktualiseras som innebär att kostnaderna för kommunalförbundet ökar kan 
bidragsnivån från förbundsmedlemmarna behöva justeras. Modellen för kostnadsfördelning 
ligger dock fast. 
 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga 
lokaler där respektive kommun är ålagda ansvar. Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i 
särskilda avtal. Hyresnivån ska vara i nivå med respektive kommuns självkostnad för att 
tillhandahålla lokalen. 
 
Del av förbundets kostnader kan täckas utifrån medlemskommunernas efterfrågan enligt 7 § 
samt andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar 
mervärde. 
 
Om kommunalförbundet på begäran av medlemskommun enligt 7 § utför nivåhöjande insatser 
utöver vad som följer av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram ska kostnaderna för 
sådana insatser ersättas fullt ut av vederbörande kommun. 
 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna i övrigt har godkänt. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar enligt fördelningsregeln i 
denna paragraf. 
 
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 § Kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken för statlig ersättning. Den drabbade kommunens skatteunderlag ligger till 
grund för statsbidragsansökan. 

 § Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor inom förbundets verksamhetsområde.  
Myndighetstaxor bereds av direktionen och beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. 
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 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska enligt Kommunallag (SFS 2017:7256) 8 kap. 9 § på webbplatsen ha en 
anslagstavla som lättillgängligt kan särskiljas från övrigt innehåll. 
 
Anslagstavlan ska innehålla: 

 direktionens sammanträdesdagar, ärendelista och direktionens justerade protokoll 
 tillkännagivande om direktionens sammanträdesdatum vid vilken budget ska fastställas  
 information om beslutade taxor och avgifter 
 kungörelser, tillkännagivanden och annan information med stöd av lag eller annan 

författning  
 upplysningar om hur beslut kan överklagas 

 
Kommunalförbundet anvisar allmänheten möjlighet att ta del av anslagstavlans innehåll i entrén 
Borås brandstation eller via http://www.serf.se/om-oss/anslagstavla/. 

 § Förbundsmedlemmarnas insyn och styrning i förbundets 
ekonomi och verksamhet 

Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun. Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun 
företräder medlemskommunen om inget annat beslutats. 
 
Förbundsordföranden inbjuder styrande kommunalpolitiker samt eventuellt berörda tjänstemän 
två (2) gånger per år till Medlemsråd om inget annat är påkallat (se bilaga 3). 

 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av 

 ledamot i direktionen 
 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 § Närvarorätt 
Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentlig. Offentlighet vid 
budgetsammanträdet regleras i 14 §. 

                                                      
6 Med ändringar t.o.m. 2019:835 
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 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 
kommunens arvodesbestämmelser. 

 § Revisorer  
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 
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 § Arvoden 
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största 
kommunens arvodesbestämmelser. 

 § Revisorer  
Medlemskommunerna ska utse en (1) revisor vardera. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.  
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

 § Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre (3) kalenderår räknat 
från slutet av det år då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 
mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet. 

 § Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 20 § är till ända, ska förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 

 Sida 11 av 18 

 

 

Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
 
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 § Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras i domstol. 

 § Upptagande av ny medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet ska hanteras enligt följande: 
 

1. Ansökan tillställs förbundets direktion. 
2. Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till respektive kommunfullmäktige. 
3. Kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem. 

 
Direktionen beslutar och kommunfullmäktige fastställer om erforderliga ändringar i 
förbundsordningen. 

 § Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlag (1990:7827). Direktionen får genom avtal med 
medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och verkställande funktionen 
samt att vara arkivdepå.

                                                      
7 Med ändringar t.o.m 2019:866 
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 
1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 
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Bilaga 1 

Reglemente för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds förbundsdirektion 

1 § Förbundsdirektionens uppgifter 
1.1 
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i kommunalförbundet för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 

1.2 
Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen och inom ramen för detta för sådana särskilda 
uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till förbundet enligt bestämmelse i 
förbundsordningen. 

1.3 
Direktionens arbete ska inom kommunalförbundets verksamhetsområde vara inriktat på att 
bereda människors liv, hälsa, egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Direktionen ansvarar för att 
räddningstjänsten ges förutsättningar att vara ändamålsenligt ordnad så att räddningsinsatser kan 
genomföras rättssäkert, effektivt och proportionerligt.  

1.4 
Direktionen har att inom förbundsordningens ram tillgodose medlemskommuns önskemål om 
nivåhöjande tjänster utöver vad som beslutats i kommunalförbundets handlingsprogram. 

1.5 
Inom ramen för sin verksamhet har direktionen ansvaret för att tillgängliga resurser organiseras 
på ett rationellt och effektivt vis, att samordningsfördelar i organisationen tas till vara, att den 
samlade kompetensen i organisationen utvecklas, att tekniska resurser håller en med hänsyn till 
uppgifterna hög standard, att ledningsresurser utvecklas och att annat utvecklingsarbete bedrivs, 
i syfte att förbundets uppgifter ska kunna utföras på ett kvalificerat, effektivt och verkningsfullt 
sätt. 

1.6 
Direktionen svarar för att innehållet i handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och handlingsprogram för räddningstjänsten, i takt med utvecklingen, hålls på effektivast 
möjliga nivå, och att resurserna inom ramen för tillgängliga medel dimensioneras för att på bästa 
sätt uppfylla ambitionsnivån i handlingsprogrammen. 

1.7 
Direktionen svarar för informations- och utbildningsinsatser i den förebyggande verksamheten. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

1.8 
Direktionen ska se till att uppföljning fortlöpande sker av verksamheten. 

1.9 
Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför 
förbundsmedlemmarnas krets. 

1.10 
Direktionen ska se till att det upprätthålls en aktiv och fungerande relation till 
förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med förbundsmedlemmarna i olika frågor 
som berör medlemskommunerna och att rapporter lämnas till förbundsmedlemmarna över den 
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen i förbundet. Samverkan med 
förbundsmedlemmarna i olika frågor kan ske. 

1.11 
Direktionen har rätt att fastställa taxor och avgifter för sådana tjänster som enligt författning 
inte ska tillhandhållas utan avgift. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen ska taxor för 
myndighetsutövning fastställas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

1.12 
Direktionen svarar för den ekonomiska förvaltningen i förbundet. Direktionen ska tillse att 
tillfredsställande försäkringsskydd finns. Direktionen är egen anställningsmyndighet och svarar 
för allt vad därmed följer i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och fackliga 
organisationer. 

1.13 
Direktionen kan fatta beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden, vilket innebär att ett förslag 
vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. 
Direktionen är beslutsför när minst fyra (4) av sex (6) medlemskommuner är närvarande.  

1.14 
Direktionen är arkivmyndighet inom organisationen. 

 § Direktionens sammansättning 
2.1 
Direktionen består av sju ledamöter och sju ersättare som utses på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

2.2 
Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av 
förbundsordningen. 

 § Ersättarnas tjänstgöring 
3.1 
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

3.2 
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 

3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 
4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:7258) 7 
kap. 10–19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

                                                      
8 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

3.2 
För frånvarande ledamot får endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. Ordningen för 
ersättarnas tjänstgöring framgår av förbundsordningen. 

3.3 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

3.4 
En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring med anledning av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

3.5 
Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet. 

 § Sammanträde 
4.1 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. 

4.2 
Personalföreträdare har rätt att närvara vid sammanträde enligt Kommunallag (SFS 2017:7258) 7 
kap. 10–19 §§. Direktionen beslutar om antalet personalföreträdare. 

 § Kallelse 
5.1 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

5.2 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

5.3 
Kallelsen skall utsändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

5.4 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

5.5 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 § Justering av protokoll 

                                                      
8 Med ändringar t.o.m. SFS 2019:835 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

6.1 
Protokollet justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot. 

6.2 
Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 § Reservation 
7.1 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justering av protokollet. 

 § Delgivning 
8.1 
Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller vice ordföranden, med 
kommunalförbundets chef eller med annan som direktionen bestämmer. 

 § Undertecknande av handlingar 
9.1 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska undertecknas av 
ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av kommunalförbundets chef eller 
direktionens sekreterare.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. 
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

  Bilaga 2 

Reglemente för revisionen 

 § Organisation 
Kommunalförbundet ska ha sex (6) revisorer, som väljs enligt bestämmelser i 
förbundsordningen. Ordförande utses av revisorerna själva. 

 § Revisorernas uppgifter 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

 § Budget 
Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

 § Sakkunniga 
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. 
 
Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna. 

 § Sammanträden 
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för att fullgöra 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen. Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. 
Av 12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning 
och om jäv ska tas upp i protokoll. 

 § Arkiv 
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

 § Revisionsberättelse 
Revisionsberättelse avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige i enlighet med 
vad som framgår av förbundsordningen vid sådan tidpunkt att revisionsberättelsen föreligger 
vid fullmäktiges behandling av frågan om ansvarsfrihet. 
De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Bilaga 3 
 

Reglemente för Medlemsrådet 

1 § Allmänt 
Medlemskommunerna ska beredas möjlighet till en demokratisk insyn och ta del av Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds övergripande styrdokument, verksamhet och ekonomi. Det 
regleras i Förbundsordningen 15 §.  

2 § Syfte 
Medlemsrådet ska verka för hela förbundet och syftet är att ge råd till direktionen. Ledamöterna 
står i det allmännas tjänst och ett medborgerligt inflytande ska tillgodoses. Medlemsrådet ska 
utgöra ett forum för övergripande ekonomiska förutsättningar och för förbundets 
verksamhetsutveckling. Ledarmötena förutsätts bidra utifrån egna erfarenheter och kompetenser 
till ett aktivt och effektivt arbete med ansvar för uppgiften.  
 
Som ett rådgivande organ utan befogenheter eller garantier att synpunkter följs, är uppdraget 
helt skild från direktionens som ansvarar för besluten. Samtidigt är ett ömsesidigt utbyte mellan 
medlemsråd och direktionen av stor vikt. Eftersom medlemsrådet inte har några 
beslutsfunktioner minskar det risken för jäv och lojalitetskonflikter.  

3 § Sammansättning 
Medlemsrådet sammansättning ska bestå av respektive medlemskommuns 
myndighetsföreträdare såsom kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt vid 
behov adjungerande tjänstemän från varje medlemskommun. Från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund deltar direktionens ordförande och vice ordförande samt 
förbundsdirektören.  

4 § Sammanträden 
Medlemsråd ska genomföras minst en gång på våren och en på hösten. Direktionens ordförande 
ska hålla medlemsrådet informerat och leder sammanträden. Minnesanteckningar ska efter varje 
möte tillsändas direktionen och medlemskommunerna. Förbundet ombesörjer planering och 
kallelse.  
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Bilaga 4 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 
bidragskostnader 

 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 
från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 
kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter. 
Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen 
9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 
91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 
medlemskommun. 

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020–2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 
medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020–2024 för att därefter 
ligga i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, 
innebär att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 
fördelningsnyckel för varje enskilt år. 
 
Omfördelningsmodell:  
2020: 20 % 
2021: 40 % 
2022: 60 % 
2023: 80 % 
2024: 100 % 

 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 
kommun inte omprövas. 

 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 
konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 
förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid. 
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Bilaga 4 

Fördelningsmodell av medlemskommunernas 
bidragskostnader 

 § Grundläggande fördelningsmodell 
Alla kostnader och intäkter kopplat till medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet utgår 
från kommunalförbundets uppdrag med kostnader för lokaler, personalkostnader, 
kapitalkostnader, kostnader för varor och tjänster samt intäkter. 
Medlemskommunernas bidragskostnader enligt fastställd budget ska fördelas enligt principen 
9/91 från och med 2020. Det innebär en fast bidragskostnad om 9 % av totalbeloppet samt att 
91 % av totalbeloppet fördelas på invånarantal per den 31 december föregående år i respektive 
medlemskommun. 

 § Omfördelningsmodell av bidragskostnader 2020–2024 
En övergång från tidigare modell till en ny grundmodell innebär en omfördelning av 
medlemskommunernas bidragskostnader under en femårsperiod 2020–2024 för att därefter 
ligga i fas från och med 2025. Förändringen fram till att grundprincipen 9/91 är genomförd, 
innebär att andelstalen omfördelas med 20 % för varje år under perioden och resulterar i en ny 
fördelningsnyckel för varje enskilt år. 
 
Omfördelningsmodell:  
2020: 20 % 
2021: 40 % 
2022: 60 % 
2023: 80 % 
2024: 100 % 

 § Särlösningar 
Utöver kostnader enligt fördelningsnyckeln ska befintliga särlösningar som betalas av respektive 
kommun inte omprövas. 

 § Framtid 
Verksamhetsförändringar som inte kan betraktas som löpande och som innebär ekonomiska 
konsekvenser ska hanteras i särskild ordning enligt 11 § Förbundsordningen. Anpassning till 
förändringar och ökad komplexitet kan ske löpande över tid. 
 

 
 

SÖDRA ÄLVSBORGS 2020-06-03 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Dnr. 2019-000417 
 
 
 
 Direktionen 
 
 
 
KOMPLETTERING TILL SÄRF:S FÖRBUNDSORDNING 
 
Förbundsordningen för SÄRF omarbetades under år 2019 och beslutades i direktionen 
2019-09-25. Förbundsordningen har därefter fastställts genom beslut i Kommunfullmäktige i 
alla medlemskommuner. Förbundsordningen gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
SÄRF:s direktion och medlemsråd har konstaterat att det finns behov av att komplettera 
befintlig förbundsordning men en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet”. Utformningen av 
bilagan har godkänts av direktionen och medlemsrådet och har nu infogats i 
förbundsordningen. I samband med kompletteringen har hänvisningar till gällande 
lagstiftningar uppdaterats. Förbundsordningen bifogas. 
 
 
Förbundsordningen i övrigt har inte förändrats i sak i detta beslut.  
 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget till komplettering av förbundsordningen samt översända 

förbundsordningen till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för fastställande 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2502

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.    

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 

 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 
2. Kommunfullmäktiges ledarmöten 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 
   Kommunchef 

Nr 80
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

2020-09-07 Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.    

 
Datum 

2020-08-31 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2020-09-01 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

2020-09-02 Anderas Exner  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

Kc5 
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      Alternativt förslag  
 
 
Diarienummer: KS 2020-00553 1.1.1.0 Programområde 01 
Handläggare: Carl Morberg 

 
Datum 

20200828 Svante Stomberg  
  Stadsdirektör 
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      Alternativt förslag  
 
 
Diarienummer: KS 2020-00553 1.1.1.0 Programområde 01 
Handläggare: Carl Morberg 

 
Datum 

20200828 Svante Stomberg  
  Stadsdirektör 

 

  
 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021  
 

 

 

Anm. 1) Sammanträdet börjar kl. 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl. 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl. 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10) Allmänhetens frågestund, kl. 17.00  
    

 

Sista  
inlämningsdag  
för ärenden till  
administrationen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering 

Sammanträde 
Måndag  
kl. 14.00 Publicering  

Sammanträde 
Torsdag  
kl. 18.00 

13/11-2020 27/11-2020 7/12-2020 11/1 21/1 

11/12-2020 

15/1 

8/1 

29/1 

18/1 

8/2 15/2 25/210) 

29/1 

12/2 

12/2 

26/2 

22/2 

8/3 10/3 18/3 

26/2 

12/3 

12/3 

26/3 

22/3 

12/47) 19/4 29/46)7) 

26/3 16/4 26/4 10/5 20/510) 

23/4 

14/5 

7/5 

28/5 

17/5 

7/6 14/6 23/62) 

28/5 11/6 21/6 16/8 26/8 

30/7 

13/8 

13/8 

27/8 

23/8 

6/9 13/9 23/910) 

27/8 

17/9 

 

10/9 

1/10 

 

20/9 

11/101)3)8) 

12/101)3)9) 18/10 28/10 

1/10 15/10 

 

25/101)3)4) 8/11 

17/112)4)5) 

18/114)5) 

15/10 

29/10 

29/10 

12/11 

8/11 

22/11 29/11 9/12 

12/11 26/11 6/12 - X/1-2022 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 %. 
Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.            

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 
2. Beslutsförslag, 2020-09-07 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 
om taxor, 2020-07-02   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 81
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021

2020-09-07 Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 %. 
Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.            

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 
2. Beslutsförslag, 2020-09-07 
3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 
om taxor, 2020-07-02   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Från: Borås Stad 
Skickat: den 2 juli 2020 13:21 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Ärende från SÄRFs direktion Taxor 
Bifogade filer: Taxor för myndighetsutövning 2021, ärende.docx; Taxa Myndighetsutövning 

2021 för SÄRF.pdf; § 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning.pdf 
 
 
 
Från: Susanne Kling <Susanne.Kling@serf.se>  
Skickat: den 2 juli 2020 10:19 
Till: Bollebygds kommun <kommunen@bollebygd.se>; Borås Stad <boras.stad@boras.se>; Marks 
kommun (ks@mark.se) <ks@mark.se>; Svenljunga kommun (kansliet@svenljunga.se) 
<kansliet@svenljunga.se>; Tranemo Kommun (kommun@tranemo.se) <kommun@tranemo.se>; 
Ulricehamns Kommun (kommun@ulricehamn.se) <kommun@ulricehamn.se> 
Ämne: Ärende från SÄRFs direktion Taxor 
 
 
Hej 
 
Ärendet Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 2021 ska hanteras vidare i er kommun.  
Bifogar protokollsutdrag från direktionen samt ärendeunderlag. När beslut är taget vill vi ha 
protokollsutdrag till oss. 
 
Mvh/Susanne 
 
 
Susanne Kling 
Personalstrateg 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås 
033-17 29 03, mobil 070-992 51 29, fax 033-172925 
susanne.kling@serf.se 
www.serf.se  
 
En fungerande brandvarnare ger en tidig varning vid brand. Testa din brandvarnare genom att trycka på 
testknappen.  
Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. 
 

 
     
     FÖLJ OSS 

       

  @raddningSARF 
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Från: Borås Stad 
Skickat: den 2 juli 2020 13:21 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Ärende från SÄRFs direktion Taxor 
Bifogade filer: Taxor för myndighetsutövning 2021, ärende.docx; Taxa Myndighetsutövning 

2021 för SÄRF.pdf; § 38 Taxor för SÄRFs myndighetsutövning.pdf 
 
 
 
Från: Susanne Kling <Susanne.Kling@serf.se>  
Skickat: den 2 juli 2020 10:19 
Till: Bollebygds kommun <kommunen@bollebygd.se>; Borås Stad <boras.stad@boras.se>; Marks 
kommun (ks@mark.se) <ks@mark.se>; Svenljunga kommun (kansliet@svenljunga.se) 
<kansliet@svenljunga.se>; Tranemo Kommun (kommun@tranemo.se) <kommun@tranemo.se>; 
Ulricehamns Kommun (kommun@ulricehamn.se) <kommun@ulricehamn.se> 
Ämne: Ärende från SÄRFs direktion Taxor 
 
 
Hej 
 
Ärendet Taxor för SÄRFs myndighetsutövning 2021 ska hanteras vidare i er kommun.  
Bifogar protokollsutdrag från direktionen samt ärendeunderlag. När beslut är taget vill vi ha 
protokollsutdrag till oss. 
 
Mvh/Susanne 
 
 
Susanne Kling 
Personalstrateg 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås 
033-17 29 03, mobil 070-992 51 29, fax 033-172925 
susanne.kling@serf.se 
www.serf.se  
 
En fungerande brandvarnare ger en tidig varning vid brand. Testa din brandvarnare genom att trycka på 
testknappen.  
Hör du en larmsignal fungerar den. Om den inte larmar måste du byta batteri eller hela brandvarnaren. 
 

 
     
     FÖLJ OSS 

       

  @raddningSARF 
 

  1 (2) 

 

  Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund 
 

Taxa för myndighetsutövning 
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IInnnneehhåållll  
 

1 Myndighetsutövning 
 

Taxorna gäller fr o m 2021-01-01 

 

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

 

 
Tjänster avseende Myndighetsutövning 

 
 

Taxa 2021 

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 
 

Dokumentnamn: Giltigt från: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2021-01-01 
Diarienummer: Reviderat: 
  
Upprättad av: Beslutad av: 
Ekonomichef Kommunfullmäktige 
Målgrupp: 
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IInnnneehhåållll  
 

1 Myndighetsutövning 
 

Taxorna gäller fr o m 2021-01-01 

 

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

 

 
Tjänster avseende Myndighetsutövning 

 
 

Taxa 2021 

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 864 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 864 kr 
 

Dokumentnamn: Giltigt från: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2021-01-01 
Diarienummer: Reviderat: 
  
Upprättad av: Beslutad av: 
Ekonomichef Kommunfullmäktige 
Målgrupp: 
 

SÖDRA ÄLVSBORGS 2020-06-02 1(1) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Dnr. 2020-000374 
 
 
 
 Direktionen 
 
 
 
TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS MYNDIGHETSUTÖVNING 
 
 
För 2021 års Taxor för myndighetsutövning föreslås en höjning med 2,4 %. 
 
Förslag till taxor gällande fr.o.m. 2021-01-01 framgår i bilaga. 
 
 
 
 
 
Jill Jingbrant 
Förbundsdirektör 
 
 
 
Direktionen föreslås besluta 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning år 2021 enligt bilaga  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00623 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om tidsbegränsad borgen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen om 
1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i ESF-projekt Re:Skills Textile 
& Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till och med 2023-09-30. För 
borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen på 0,30%.            

Ärendet i sin helhet 
Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen avseende en 
samverkan med Högskolan i Borås i ett ESF-projekt. Framställan avser ett 
borgensåtagande om 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker 
sig till och med 2022-09-30 med möjlighet till 12 månaders förlängning.  

Stiftelsen Proteko deltar i en upphandling enligt LOU som syftar till ett 
ramavtal rörande ett EU-projekt, ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion. 
Upphandlingen avser utbildningssamordnare som ska tillhandahålla 
utbildnings-, validerings- och informationstjänster. Projektmedlen kommer från 
Europeiska socialfonden och förmedlas av Svenska europeiska 
socialförsäkringsrådet. Projektet syftar till omställning för såväl individer 
verksamma inom textil- och modebranschen som omställning för branschen. 
Prioriterad målgrupp för den aktuella upphandlingen och ESF-projektet är bred 
och omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare. 
En vunnen upphandling skulle stärka stiftelsens framtida förmåga ytterligare 
och främja det fortsatta samarbetet med Högskolan i Borås/Science Park 
Borås. 

För att stiftelsen ska kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på ekonomisk 
stabilitet. Det innebär att anbudsgivarens rating hos CreditSafe vid anbudets 
lämnande ska vara lägst 40 (kreditvärdighet), eller motsvarande rating hos annat 
kreditinstitut. Stiftelsen Proteko saknar rating hos CreditSafe på grund av att det 
är en stiftelse. Med anledning av detta har stiftelsen sökt om bankgaranti hos 
sin bank, men banken har gett besked att de inte lämnar krediter eller 
bankgarantier till stiftelser. Med anledning av detta behöver stiftelsen söka 
motsvarande garanti i form av borgen hos sina huvudmän enligt följande: 

Borås Stad: 1 000 000 kronor 

TEKO Bransch: 500 000 kronor 

Nr 82
Framställan om tidsbegränsad borgen

2020-09-07 Dnr KS 2020-00623 2.4.2.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 
externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. Kommunstyrelsens ser positivt på 
stiftelsens verksamhet och projektets möjlighet till förbättrade förutsättningar 
till samverkan och bedömer det rimligt till en borgensförbindelse med maximalt 
1 miljon kronor under perioden till och med 2023-09-30.  

För befintligt borgensåtagande kommer en schablonmässig avgift att användas, 
eftersom det praktiskt är svårt att göra en marknadsmässig bedömning. Vid 
tidigare borgensåtagande där det varit svårt med marknadsmässig avgift har det 
varit brukligt att sätta borgensavgiften till 0,30%, baserat på det lägsta värde 
som en kommunal borgen kan anses vara värd enligt praxis. Kommunstyrelsen 
föreslår att borgensavgiften sätts till 0,30 % årligen.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 
2. Framställan Proteko, 2020-08-20   

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Proteko, christian.lundell@proteko.se 
 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Från: Susanne Glans 
Skickat: den 21 augusti 2020 17:51 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Framställan Stiftelsen Proteko 
Bifogade filer: Framställan Stiftelsen Proteko.pdf 
 
Hej, 
 
Kan jag få bifogad framställan diarieförd? 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Susanne Glans 
Finanschef 
------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad – Stadsledningskansliet – Ekonomistyrning 
Kungsgatan 55,  501 80 Borås 
Tfn 033-35 70 46 
Mobil 076-888 70 46 
boras.se 
facebook.com/borasstad 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 
Från: Christian Lundell <Christian.Lundell@proteko.se>  
Skickat: den 21 augusti 2020 17:16 
Till: Susanne Glans <susanne.glans@boras.se> 
Ämne: Framställan Stiftelsen Proteko 
 
Hej Susanne! 
 
Återkommer här med undertecknad framställan rörande garanti/borgen. 
 
Enligt den jurist vi rådfrågat behöver vi, i det fall en överklagan går till domstol, ha en garanti vid 
inlämnandet av anbudet (25/8). Har du någon idé om det finns något alternativ? 
 
Med vänlig hälsning 
Christian Lundell 
VD 
 
Nordiska Textilakademin 
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås 
Postadress: Box 55008, 501 14 Borås 
Kontoret: 033-410107    Mobil: 0739-602626 
www.nordiskatextilakademin.se  
 

 

 
En del av Stiftelsen Proteko 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2515

Från: Susanne Glans 
Skickat: den 21 augusti 2020 17:51 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Framställan Stiftelsen Proteko 
Bifogade filer: Framställan Stiftelsen Proteko.pdf 
 
Hej, 
 
Kan jag få bifogad framställan diarieförd? 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Susanne Glans 
Finanschef 
------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad – Stadsledningskansliet – Ekonomistyrning 
Kungsgatan 55,  501 80 Borås 
Tfn 033-35 70 46 
Mobil 076-888 70 46 
boras.se 
facebook.com/borasstad 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 
Från: Christian Lundell <Christian.Lundell@proteko.se>  
Skickat: den 21 augusti 2020 17:16 
Till: Susanne Glans <susanne.glans@boras.se> 
Ämne: Framställan Stiftelsen Proteko 
 
Hej Susanne! 
 
Återkommer här med undertecknad framställan rörande garanti/borgen. 
 
Enligt den jurist vi rådfrågat behöver vi, i det fall en överklagan går till domstol, ha en garanti vid 
inlämnandet av anbudet (25/8). Har du någon idé om det finns något alternativ? 
 
Med vänlig hälsning 
Christian Lundell 
VD 
 
Nordiska Textilakademin 
Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås 
Postadress: Box 55008, 501 14 Borås 
Kontoret: 033-410107    Mobil: 0739-602626 
www.nordiskatextilakademin.se  
 

 

 
En del av Stiftelsen Proteko 
 

. h'�/4,,, 

PROTEKO 
=>rofess1onell -ext I Korroetens 

Framställan om tidsbegränsad Borgen 
Stiftelsen Proteko (864501-5895), med huvudmän Borås Stad och TEKO, Textil och Modeföretagen, 
deltar i en av Högskolan i Borås utlyst upphandling enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
med Öppet förfarande. Beräknat kontraktsvärde enligt utlysningen är 11 MSEK. 

Upphandlingen avser utbildningsanordnare som ska tillhandahålla utbildnings- validerings- och 
informationstjänster inom ramen för det ESF-finansierade projektet "Re:Skills Textile & Fashion". 
Projektet syftar till omställning för såväl individer verksamma inom textil och modebranschen som 
omställning för branschen. Prioriterad målgrupp för upphandlingen och ESF-projektet är bred och 
omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare (organisationer och 
företag). Avtalstid är 2020-10-01 till 2022-09-30 med möjlighet till 1 förlängning a 12 månader. 

En vunnen upphandling skulle stärka Stiftelsens framtida förmåga ytterligare och främja samarbetet 
med Högskolan i Borås / Science Park Borås. 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko bedömer detta särskilt angeläget. 

För att Stiftelsen skall kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på Ekonomisk stabilitet. 
"Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk bos under hela ovtolsperioden. Detta innebär att onbudsgivarens roting hos 
Credit Sofe vid anbudets lämnande sko vara lägst 40 (Kreditvärdig) eller motsvarande rating hos andra kreditinstitut. 
Upplysning av inkomna anbudsgivare kommer att tas av HB i samband med /everantörsprövnlngen.

Om anbudsgivaren inte uppnår ovanstående roting (exempelvis p. g. a. att företaget är nystartat) så sko onbudsgivare ändå 
anses uppfylla dessa krav om onbudsgivaren i anbudet lämnat en sådan tydlig förklaring att det kan anses klarlagt att 
onbudsgivoren innehar motsvarande stabilitet (ex. via bankgaranti) och ej riskerar att hamna på obestånd under den 
aktuella ovtolsperioden." 

Stiftelsen Proteko saknar rating enligt Credit Safe, på grund av att det är en Stiftelse. 
Stiftelsen har därför sök bankgaranti hos sin bank. Banken har gett besked att man inte ger 
krediter eller garantier till Stiftelser. 
Stiftelsen behöver därför söka motsvarande garanti/borgen hos sina huvudmän. 

Föreslaget belopp är 1 500 000 kr, vilket motsvarar ca 3 månaders betalning, fördelat 

1000 000 kr Borås Kommun (212000-1561) 
500 000 kr TEKO Bransch (8202496-1404) 

Borås den 20 augusti 2020 

� fil .... A-----�----=---=---=----==---=: ____ :::: ___ =---=----�---·-------\j�-J-�-----------
Sa ra Andersson 
Ordförande 

Oliver Öberg 
Ledamot 

Cecilia Tall 

Ledamot 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00199 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Saltemads Camping ska även fortsättningsvis drivas av Borås Djurpark AB. 
Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på 
entreprenad utan att sälja marken, avslutas.     
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för sitt förslag, se bilaga.   
 

Protokollsanteckningar 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.    

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad utan att sälja marken. En extern 
konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens 
huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte 
kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar 
visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den 
strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja 
campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta 
drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.  

Ärendet i sin helhet 
 

1. Bakgrund 
I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen följande uppdrag:  
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet läggs ut på entreprenad 
under 2015. Marken ska ej säljas.    

 

2. Arbetets gång med uppdraget 

Nr 83
Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015)
2020-02-17 Dnr KS 2015-00199 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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För att bedöma marknaden och ta fram lämpliga förslag anlitades 2016 ett 
externt konsultbolag, SWE Marketing. Förslaget från konsulten var att Borås 
Stad säljer byggnaderna och arrenderar ut marken. Att erbjuda en extern aktör 
möjligheten att investera långsiktigt anses attrahera stora professionella aktörer, 
vilket skapar förutsättningar för en nödvändig utveckling av campingen med 
möjlighet till fler gästnätter, modernisering, fler besökare till djurparken och 
fortsatt utveckling av boendepaket. Detta ansågs vara den ekonomiska vinsten 
för Borås Stad snarare än själva avyttringen av byggnaderna.  

Konsultens huvudförslag visade sig inte vara genomförbart eftersom 
byggnaderna är fast egendom som inte kan avskiljas och säljas separat från 
marken. Andra tänkbara lösningar i enlighet med uppdraget att inte sälja 
marken är upplåtelseformerna tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra.  

Tomträtt 
Att upprätta en fastighet med tomträtt är så nära en försäljning man kan 
komma. Här finns även möjligheten att sälja byggnaderna separat (till skillnad 
från arrende). Tomträtt upplåts på minst 20 år och kostnaderna för att gå ur 
tomträttsavtal är avsevärda för kommunen. Tomträtt kan endast upplåtas för en 
hel fastighet och campingen ligger på fem fastigheter med två fastighetsägare 
och omfattas av tre detaljplaner. Tomträtt är i praktiken ingen möjlig 
upplåtelseform utifrån uppdragets utformning. 

Driftentreprenad 
Om kommunen skulle upphandla driften av campingen så måste man ställa upp 
villkoren i upphandlingen, vilket gör att kreativa entreprenöriella inslag starkt 
begränsas. Vid ett längre avtal om driftentreprenad finns risken att man vid en 
rättslig prövning gör en genomsyn som visar att det egentligen var fråga om ett 
arrendeavtal eller hyresavtal med särskilda regler om indirekt besittningsskydd 
(se nedan). 

Arrende/hyra 
Den möjlighet som kvarstår som praktiskt och juridiskt genomförbar utifrån 
uppdraget är istället att arrendera ut Saltemads camping.  

För att belysa hur ett marknadsmässigt arrendeavtal kan vara utformat och vilka 
delar som kan ingå anlitades den externa konsulten då denne har god inblick i 
vilka arrendetider och andra villkor som är praxis i branschen samt vilka 
marknadspriser som gäller.  

En utarrendering av campingen skulle förslagsvis grunda sig på följande delar, 
baserat på genomförd omvärldsbevakning av hur andra kommuner gjort med 
sina campingplatser: 

 en upphandling görs där intresserade arrendatorer får presentera sig 
med en genomförandeplan för campingen och planerade investeringar 

 Marknadsmässigt årligt arrende sätts 
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 För att ge en arrendator möjlighet att arbeta långsiktigt, göra 
investeringar och utveckla verksamheten bedöms arrendetiden behöva 
sättas till 20-25 år 

 de arrendatorer som väljs ut för en utvärdering måste uppfylla uppsatta 
”skall-krav” i upphandlingen t.ex. när det gäller tidigare erfarenhet, 
ekonomi samt kapacitet och resurser  

 bland de anbudsgivare som uppfyller ställda ”skall-krav” väljs den 
arrendator ut som är beredd att lämna det högsta budet på namnet 
”Saltemads Camping” och befintliga inventarier på campingen. 

 

3. Konsekvensanalys 

Förslaget till upplägg med en extern arrendator får negativa ekonomiska 
konsekvenser för Borås Stads räkenskaper. Det av den externa konsulten 
bedömda marknadsmässiga årliga arrendet understeg det arrende campingen då 
betalade till Borås Stad.  

Värdet av den immateriella tillgången, namnet ”Saltemads camping”, bedöms 
vara försumbart i sammanhanget. Konsultens värdering av inventarierna låg i 
nivå med det bokförda värdet. Bedömningen är därför att en försäljning inte ger 
något överskott, utan endast används för att välja ut arrendator. 

Tecknas ett 20- eller 25-årigt avtal med en extern campingentreprenör blir 
marken helt oåtkomlig för Borås Stad under avtalsperioden. Med största 
sannolikhet skulle dessutom en extern entreprenör vid en rättslig prövning 
befinnas omfattas av Jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd (JB 12 
kap § 58b), även om besittningsskyddet avtalats bort vid avtalstecknandet. Om 
Borås Stad efter 20 eller 25 år skulle vilja återta marken för annat ändamål, t.ex. 
bostäder eller annan verksamhet, skulle arrendeinnehavaren ha rätt till 
skadestånd vilket kan uppgå till avsevärda belopp samt att restvärdet av 
arrendatorns genomförda investeringar skulle ersättas av Borås Stad.  

 

4. Kommunstyrelsens bedömning 

Risken att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger 
på, eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad, gör att 
uppdraget är svårt att genomföra. Utifrån förutsättningarna är inriktningen att 
behålla campingen i egen regi med uppdraget att se över verksamhetens 
inriktning och utveckling. Saltemads camping behöver moderniseras och 
genomgå nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
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4. Utredning Fas 1 Borås Camping Saltemad 
5. Delutredning Borås Camping Saltemad 
6. Underlag Saltemadutredning från SWE Marketing 
    

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 För att ge en arrendator möjlighet att arbeta långsiktigt, göra 
investeringar och utveckla verksamheten bedöms arrendetiden behöva 
sättas till 20-25 år 

 de arrendatorer som väljs ut för en utvärdering måste uppfylla uppsatta 
”skall-krav” i upphandlingen t.ex. när det gäller tidigare erfarenhet, 
ekonomi samt kapacitet och resurser  

 bland de anbudsgivare som uppfyller ställda ”skall-krav” väljs den 
arrendator ut som är beredd att lämna det högsta budet på namnet 
”Saltemads Camping” och befintliga inventarier på campingen. 

 

3. Konsekvensanalys 

Förslaget till upplägg med en extern arrendator får negativa ekonomiska 
konsekvenser för Borås Stads räkenskaper. Det av den externa konsulten 
bedömda marknadsmässiga årliga arrendet understeg det arrende campingen då 
betalade till Borås Stad.  

Värdet av den immateriella tillgången, namnet ”Saltemads camping”, bedöms 
vara försumbart i sammanhanget. Konsultens värdering av inventarierna låg i 
nivå med det bokförda värdet. Bedömningen är därför att en försäljning inte ger 
något överskott, utan endast används för att välja ut arrendator. 

Tecknas ett 20- eller 25-årigt avtal med en extern campingentreprenör blir 
marken helt oåtkomlig för Borås Stad under avtalsperioden. Med största 
sannolikhet skulle dessutom en extern entreprenör vid en rättslig prövning 
befinnas omfattas av Jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd (JB 12 
kap § 58b), även om besittningsskyddet avtalats bort vid avtalstecknandet. Om 
Borås Stad efter 20 eller 25 år skulle vilja återta marken för annat ändamål, t.ex. 
bostäder eller annan verksamhet, skulle arrendeinnehavaren ha rätt till 
skadestånd vilket kan uppgå till avsevärda belopp samt att restvärdet av 
arrendatorns genomförda investeringar skulle ersättas av Borås Stad.  

 

4. Kommunstyrelsens bedömning 

Risken att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger 
på, eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad, gör att 
uppdraget är svårt att genomföra. Utifrån förutsättningarna är inriktningen att 
behålla campingen i egen regi med uppdraget att se över verksamhetens 
inriktning och utveckling. Saltemads camping behöver moderniseras och 
genomgå nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
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Borås Camping Saltemad 
på uppdrag av 

                                                      

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Delutredning genomförd av:  
SWE Marketing ●Lars-Erik Hörmander●  Maj 2016 
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Bakgrund 
Frågan om Saltemads Camping har beretts under en längre tid i Borås Stad. Borås Stad 
är nu framme vid att de skulle vilja belysa ett arrendeavtal. Eftersom byggnaderna är att 
se som fastighetstillbehör, så kan Borås Stad inte sälja dessa separat utan de får ingå i 
ett anläggningsarrende där arrendatorn får ansvar för att sköta underhållet. 
Borås Stads förslag bygger på tre delar: 

 Borås Stad säljer namnet "Saltemads camping" och den lösa egendomen på 
campingen till högstbjudande i samband med ett upphandlingsförfarande enligt 
LOU. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med en kvalificerad gissning 
vad detta högstbjudande kan vara. 
 

 I en anbudsförfrågan enligt ovanstående punkt sätter Borås Stad ett årligt 
arrende. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med ett förslag på vad 
som är ett marknadsmässigt årligt arrende. 
 

 Borås Stad sätter arrendetiden till 15 år för att få en arrendator att ges 
möjligheter att investera och utveckla anläggningen. Fråga: Är 15 år en lämplig 
tid? Om svaret är nej, vad är en lämplig tid, samt hur ändras då svaret i 
ovanstående punkter? 

Svar Frågeställningar 

Varumärket samt inventarier (lös egendom) 
Immateriella tillgångar: 
Adressregister 14 584 adresser (unika adresser 5473 (2015)). 
Webb borascamping.com med innehåll. 
Bokningssystem DL-Book IT finns upptaget i Inventarieförteckning. 
Telefonnummer. 
Svensk Campingstandard per 140908 klassificerad som **** campingplats.  
Swedish Welcome 150730 Mycket bra.  
Borås Djurpark – logi avtal stugor/campingtomter/vandrarhem. 
Destination Borås. 
Gästomdömen BoråsBorås Helena Ransjö Alcenius:  
Inga negativa gästomdömen till Turistbyrån, centralt placerad Citycamping. 
Resultatet från ett arbete kring varumärkeslöftet för Borås som en studiegrupp på 
Affärshögskolan i Norrtälje genomfört under våren 2016 på uppdrag av BoråsBorås 
 
Borås Camping 
Trevlig personal, lugnt. 
Inga brandvarnare, inget fallskydd. Rent o fräscht. Erbjudande med djurparken. Sen utcheckning omtyckt. Bra 
hjälp. Wifi bara på vissa områden i campingen mot avgift. Rent men lite slitet. Alldeles brevid zoo:t. Nära vatten 
med = trevligt. 
= Namngett Björnpaketet, giraffpaketet, björnstuga, elefantstuga m.m. Trevligt! 
 
STF Vandrarhem Borås 
Inte bokningsbart online = första intrycket på STF:s sida, första meningen. Recensioner = inte fått vad man bokat, 
nerklottrade sängar, bra personal. Men rent o fräscht. Bra läge, låga priser. 
 
Äger ej domänadress borascamping.se. 
Eftersatt underhåll. 
 
Immateriella tillgångar kvalificerad gissning SEK 250 000. 
 
Värde i enlighet med bilaga 1 Inventarieförteckning per 151202 SEK 1 236 903. 
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Årligt arrende 
Borås Camping Saltemad: 
Antal tomter: 386 
Antal stugor: 66/40 
Servicehus 
Café 
Vandrarhem 
Reception 
Omsättning  2014: 10 074tkr inkl. Migrationsverket ( 1 129tkr) 
Värdering vid utredning om försäljning på arrenderad mark hösten 2016: 

   Arrende mark: SEK 500 000 – 750 000/år  
Campingplats: ca SEK 10 000 000 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jämförelseanläggning  
Edsviks Camping i Grebbestad 
Oms 2013: 6,7 miljoner 
Antal tomter: 370 
Antal stugor: 36/13 
Servicehus/Restaurang/Butik/Reception 
Arrende: 540 000/år 2011 
Uppräknas med KPI 
Inlösen till det bokförda värdet 
20 års arrende 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Basera anläggningsarrende på omsättning 10-15%. 

Förslag marknadsmässigt årligt arrende baserat på nuvarande omsättning 
SEK 1 500 000. 
 
Tillföra investeringsplan (Initiala investeringar) under ett visst antal år som skall 
genomföras för att förbättra standarden för att vara en ledande Citycampingplats i 
Sverige. 
Behålla minst **** standard enligt Svensk Campingstandard. 
 
Inlösenklausul: (Exempel klausul i tecknat avtal med Edsviks Camping) 
Vid avtals upphörande oavsett orsak ska Kommunen äga rätt- och också vara skyldig att 
lösa in samtliga byggnader, anläggningar, anordningar och annan lös egendom som 
Arrendatorn tillfört anläggningen genom de Initiala investeringarna. 
Kommunen skall lösa in tillgångarna samt utge ersättning för ombyggnadsåtgärder till ett 
belopp som motsvarar dess bokföringsmässiga värde på dagen för kommunens 
övertagande av tillgångarna. 
 
 
 
 

2 
 

Bakgrund 
Frågan om Saltemads Camping har beretts under en längre tid i Borås Stad. Borås Stad 
är nu framme vid att de skulle vilja belysa ett arrendeavtal. Eftersom byggnaderna är att 
se som fastighetstillbehör, så kan Borås Stad inte sälja dessa separat utan de får ingå i 
ett anläggningsarrende där arrendatorn får ansvar för att sköta underhållet. 
Borås Stads förslag bygger på tre delar: 

 Borås Stad säljer namnet "Saltemads camping" och den lösa egendomen på 
campingen till högstbjudande i samband med ett upphandlingsförfarande enligt 
LOU. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med en kvalificerad gissning 
vad detta högstbjudande kan vara. 
 

 I en anbudsförfrågan enligt ovanstående punkt sätter Borås Stad ett årligt 
arrende. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med ett förslag på vad 
som är ett marknadsmässigt årligt arrende. 
 

 Borås Stad sätter arrendetiden till 15 år för att få en arrendator att ges 
möjligheter att investera och utveckla anläggningen. Fråga: Är 15 år en lämplig 
tid? Om svaret är nej, vad är en lämplig tid, samt hur ändras då svaret i 
ovanstående punkter? 

Svar Frågeställningar 

Varumärket samt inventarier (lös egendom) 
Immateriella tillgångar: 
Adressregister 14 584 adresser (unika adresser 5473 (2015)). 
Webb borascamping.com med innehåll. 
Bokningssystem DL-Book IT finns upptaget i Inventarieförteckning. 
Telefonnummer. 
Svensk Campingstandard per 140908 klassificerad som **** campingplats.  
Swedish Welcome 150730 Mycket bra.  
Borås Djurpark – logi avtal stugor/campingtomter/vandrarhem. 
Destination Borås. 
Gästomdömen BoråsBorås Helena Ransjö Alcenius:  
Inga negativa gästomdömen till Turistbyrån, centralt placerad Citycamping. 
Resultatet från ett arbete kring varumärkeslöftet för Borås som en studiegrupp på 
Affärshögskolan i Norrtälje genomfört under våren 2016 på uppdrag av BoråsBorås 
 
Borås Camping 
Trevlig personal, lugnt. 
Inga brandvarnare, inget fallskydd. Rent o fräscht. Erbjudande med djurparken. Sen utcheckning omtyckt. Bra 
hjälp. Wifi bara på vissa områden i campingen mot avgift. Rent men lite slitet. Alldeles brevid zoo:t. Nära vatten 
med = trevligt. 
= Namngett Björnpaketet, giraffpaketet, björnstuga, elefantstuga m.m. Trevligt! 
 
STF Vandrarhem Borås 
Inte bokningsbart online = första intrycket på STF:s sida, första meningen. Recensioner = inte fått vad man bokat, 
nerklottrade sängar, bra personal. Men rent o fräscht. Bra läge, låga priser. 
 
Äger ej domänadress borascamping.se. 
Eftersatt underhåll. 
 
Immateriella tillgångar kvalificerad gissning SEK 250 000. 
 
Värde i enlighet med bilaga 1 Inventarieförteckning per 151202 SEK 1 236 903. 
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Arrendetid 
Vid avstämning med marknaden verkar 20-25 år vara en vedertagen arrendetid och kan 
ge bra förutsättningar till investeringar för att utveckla Borås Camping Saltemad i 
enlighet med Borås Stads utveckling som besöksdestination. Arrendetidens längd 
påverkar värdet av eventuell Inlösens klausul. 
 
Vi hoppas att det ovan har gett svar på era frågeställningar och medverkar gärna i den 
fortsatta processen med att finna en lämplig arrendator till Borås Camping Saltemad. 
 

Särö 160519 

Lars-Erik Hörmander 
SWE Marketing 
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Arrendetid 
Vid avstämning med marknaden verkar 20-25 år vara en vedertagen arrendetid och kan 
ge bra förutsättningar till investeringar för att utveckla Borås Camping Saltemad i 
enlighet med Borås Stads utveckling som besöksdestination. Arrendetidens längd 
påverkar värdet av eventuell Inlösens klausul. 
 
Vi hoppas att det ovan har gett svar på era frågeställningar och medverkar gärna i den 
fortsatta processen med att finna en lämplig arrendator till Borås Camping Saltemad. 
 

Särö 160519 

Lars-Erik Hörmander 
SWE Marketing 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00199 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Saltemads Camping läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget. Fram till 
dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås Djurpark. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad utan att sälja marken. En extern 
konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens 
huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte 
kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar 
visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den 
strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja 
campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta 
drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.  

Ärendet i sin helhet 
 

1. Bakgrund 
I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen följande uppdrag:  
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet läggs ut på entreprenad 
under 2015. Marken ska ej säljas.    

 

2. Arbetets gång med uppdraget 
För att bedöma marknaden och ta fram lämpliga förslag anlitades 2016 ett 
externt konsultbolag, SWE Marketing. Förslaget från konsulten var att Borås 
Stad säljer byggnaderna och arrenderar ut marken. Att erbjuda en extern aktör 
möjligheten att investera långsiktigt anses attrahera stora professionella aktörer, 
vilket skapar förutsättningar för en nödvändig utveckling av campingen med 
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möjlighet till fler gästnätter, modernisering, fler besökare till djurparken och 
fortsatt utveckling av boendepaket. Detta ansågs vara den ekonomiska vinsten 
för Borås Stad snarare än själva avyttringen av byggnaderna.  

Konsultens huvudförslag visade sig inte vara genomförbart eftersom 
byggnaderna är fast egendom som inte kan avskiljas och säljas separat från 
marken. Andra tänkbara lösningar i enlighet med uppdraget att inte sälja 
marken är upplåtelseformerna tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra.  

Tomträtt 
Att upprätta en fastighet med tomträtt är så nära en försäljning man kan 
komma. Här finns även möjligheten att sälja byggnaderna separat (till skillnad 
från arrende). Tomträtt upplåts på minst 20 år och kostnaderna för att gå ur 
tomträttsavtal är avsevärda för kommunen. Tomträtt kan endast upplåtas för en 
hel fastighet och campingen ligger på fem fastigheter med två fastighetsägare 
och omfattas av tre detaljplaner. Tomträtt är i praktiken ingen möjlig 
upplåtelseform utifrån uppdragets utformning. 

Driftentreprenad 
Om kommunen skulle upphandla driften av campingen så måste man ställa upp 
villkoren i upphandlingen, vilket gör att kreativa entreprenöriella inslag starkt 
begränsas. Denna upplåtelseform skulle enligt konsulten inte attrahera 
långsiktiga professionella aktörer. Vid ett längre avtal om driftentreprenad finns 
risken att man vid en rättslig prövning gör en genomsyn som visar att det 
egentligen var fråga om ett arrendeavtal eller hyresavtal med särskilda regler om 
indirekt besittningsskydd (se nedan). 

Arrende/hyra 
Den möjlighet som kvarstår som praktiskt och juridiskt genomförbar utifrån 
uppdraget är istället att arrendera ut Saltemads camping.  

För att belysa hur ett marknadsmässigt arrendeavtal kan vara utformat och vilka 
delar som kan ingå anlitades den externa konsulten då denne har god inblick i 
vilka arrendetider och andra villkor som är praxis i branschen samt vilka 
marknadspriser som gäller.  

En utarrendering av campingen skulle förslagsvis grunda sig på följande delar, 
baserat på genomförd omvärldsbevakning av hur andra kommuner gjort med 
sina campingplatser: 

 en upphandling görs där intresserade arrendatorer får presentera sig 
med en genomförandeplan för campingen och planerade investeringar 

 Marknadsmässigt årligt arrende sätts 

 För att ge en arrendator möjlighet att arbeta långsiktigt, göra 
investeringar och utveckla verksamheten bedöms arrendetiden behöva 
sättas till 20-25 år 

 de arrendatorer som väljs ut för en utvärdering måste uppfylla uppsatta 
”skall-krav” i upphandlingen t.ex. när det gäller tidigare erfarenhet, 
ekonomi samt kapacitet och resurser  



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2557

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

 bland de anbudsgivare som uppfyller ställda ”skall-krav” väljs den 
arrendator ut som är beredd att lämna det högsta budet på namnet 
”Saltemads Camping” och befintliga inventarier på campingen. 

 

3. Konsekvensanalys 

Förslaget till upplägg med en extern arrendator får negativa ekonomiska 
konsekvenser för Borås Stads räkenskaper. Det av den externa konsulten 
bedömda marknadsmässiga årliga arrendet understeg det arrende campingen då 
betalade till Borås Stad.  

Värdet av den immateriella tillgången, namnet ”Saltemads camping”, bedöms 
vara försumbart i sammanhanget. Konsultens värdering av inventarierna låg i 
nivå med det bokförda värdet. Bedömningen är därför att en försäljning inte ger 
något överskott, utan endast används för att välja ut arrendator. 

Tecknas ett 20- eller 25-årigt avtal med en extern campingentreprenör blir 
marken helt oåtkomlig för Borås Stad under avtalsperioden. Med största 
sannolikhet skulle dessutom en extern entreprenör vid en rättslig prövning 
befinnas omfattas av Jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd (JB 12 
kap § 58b), även om besittningsskyddet avtalats bort vid avtalstecknandet. Om 
Borås Stad efter 20 eller 25 år skulle vilja återta marken för annat ändamål, t.ex. 
bostäder eller annan verksamhet, skulle arrendeinnehavaren ha rätt till 
skadestånd vilket kan uppgå till avsevärda belopp samt att restvärdet av 
arrendatorns genomförda investeringar skulle ersättas av Borås Stad.  

 

4. Kommunstyrelsens bedömning 

Utifrån de konsekvenser som redovisas för de olika upplåtelseformerna 
tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra. Bedömer Kommunstyrelsen att 
driftentreprenad är den bästa lösningen. 

Driftentreprenör för Saltemads Camping ska upphandlas, i enlighet med 
uppdraget från 2015. Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska 
campingen drivas av Borås Djurpark. Innan förfrågningsunderlag upprättas och 
upphandling påbörjas ska Saltemads camping moderniseras och genomgå 
nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
4. Utredning Fas 1 Borås Camping Saltemad 
5. Delutredning Borås Camping Saltemad 
6. Underlag Saltemadutredning från SWE Marketing 
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komma. Här finns även möjligheten att sälja byggnaderna separat (till skillnad 
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En utarrendering av campingen skulle förslagsvis grunda sig på följande delar, 
baserat på genomförd omvärldsbevakning av hur andra kommuner gjort med 
sina campingplatser: 
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med en genomförandeplan för campingen och planerade investeringar 
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PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna väljer att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 
Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 
historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 
camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 
Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 
var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 
planera området inför framtiden. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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AVTAL GÄLLANDE KONSULTTJÄNSTER 
MAAAAA 
 
 
e Borås Stad med organisationsnummer 212000-1561 och 
Mellan Borås Stad med organisationsnummer 212000-1561 och 
SWE Marketing med organisationsnummer 556683-5129 har dag som nedan 
träffats följande avtal. 
SWE Marketing med organisationsnummer 556683-5129 har dag som nedan 

Bakgrund 
 
Inom Borås Stad har det pågått diskussioner under några år om man skall separera Borås 
Camping Saltemad från Borås Djurpark AB och finna en extern intressent med kunskap och 
kompetens inom drift av campinganläggningar. Genom att tillföra extern kunskap och 
kompetens inom campingnäringens speciella förutsättningar tror man att det kommer 
bidraga till ett ökat antal gästnätter och en ytterligare modernisering av campingplatsen för 
att kunna leverera den service som framtidens campinggäster kommer att förvänta sig. Ett 
ökat gästantal till campingplatsen kommer att generera fler besökare till Borås Djurpark med 
fortsatt utveckling av attraktiva boendepaket. 
SWE Marketing är ett konsultföretag verksamt inom svensk besöksindustri med 
specialistkompetens inom turism, camping och mobilt boende som tillhandahåller tjänster 
inom marknadsföring, affärsutveckling och projektledning. 
 
I enlighet med diskussioner erbjuder SWE Marketing att åta sig uppdraget att  utreda 
förutsättningarna för att kunna avyttra Borås Camping Saltemad från Borås Djurpark AB 
samt medverka i processen att finna en extern intressent som kan tillföra den kunskap och 
kompetens som behövs för att utveckla Borås Camping Saltemad till en ledande 
Citycampanläggning i Sverige. 
 
. Företrädare 
Företrädare 
 
SWE Marketing företräds av Lars-Erik Hörmander och Borås Stad av  
Christer Johansson. 
 
ark 
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Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattas av 2 faser varav den första fasen avser analys och förberedelse och den 
andra fasen avser genomförande. 
 
Fas 1: Analys & Förberedelse 

 Analys av nuläge gällande omsättning, gästnätter, campingplatsens produktutbud, 
servicenivå m.m. samt visning av Borås Camping Saltemad. Dokument finns att tillgå 
inom Borås Stad som omfattar det som behövs för att ställa samman en 
Nulägesanalys i enlighet med framtagen mall av SWE Marketing. 

 Värdering av Borås Camping Saltemad baserat på underlag från Borås Stad.  
Not:  Om annat externt värderingsföretag måste anlitas tillkommer kostnad för det. 

 Framtagande av förslag till arrende/hyresform för att överlåta verksamheten till 
extern intressent.  
Not: Borås Stad har inte som avsikt att avyttra marken utan överlåta driften av Borås 
Camping Saltemad till extern intressent 

 Identifiera lämpliga intressenter för framtida drift av Borås Camping Saltemad. 
 Framtagande av anbudshandlingar tillsammans med tjänstemän på Borås Stad. 

Uppskattad tidsåtgång för fas 1:  Ca. 150 timmar 
 
Fas 2: Genomförande  

 Tillsammans med tjänstemän på Borås Stad alt. platschef på Borås Camping Saltemad 
visa anläggning för intressenter.  

 Tillsammans med tjänstemän på Borås Stad bedöma de anbud som kommit in. 
 Bistå Borås Stad i samband med förhandling och avtalsarbete med vald intressent.  

 
Uppskattad tidsåtgång för fas 2:  Ca. 100 timmar 

Leverans & Leveranstid 
Uppdraget genomförs under 2015 men beroende av processtid inom Borås Stad kan det 
även omfatta början av 2016. 
Leverans av fas 1 sker i form av en skriftlig rapport som även redovisas vid ett planerat 
mötestillfälle.  
Övriga leveranser sker i enlighet med överenskommelse mellan parterna. 
 

Ersättning & Betalningsvillkor 
Konsultarvode utgår med 1050 SEK per timma exkl. moms. 
Kostnadsersättning för resekostnader och andra överenskomna omkostnader tillkommer. 
Fakturering sker löpande månadsvis 30 dagar netto. 
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. Företrädare 
Företrädare 
 
SWE Marketing företräds av Lars-Erik Hörmander och Borås Stad av  
Christer Johansson. 
 
ark 
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Tvister 
 
Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 
Skiljeförfarandets säte skall vara i Göteborg 
 
Borås, 2015 -  
 
 
………………………………… 
Ulf Olsson 
Borås Stad  

Särö, 2015- 
 
 
………………………………… 
Lars-Erik Hörmander 
SWE Marketing  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

SWE Marketing, Bukärrsvägen 3, 429 41 Särö 
                                        Telefon 031-91 04 60   E-mail: lars-erik@swemarketing.se 
                                                   Org.nr 556683-5129   Bankgiro: 5791-8864 
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Â  
 
Â  
 
FrÃ¥n: Lars-Erik HÃ¶rmander [mailto:lars-erik@swemarketing.se]  
Skickat: den 21 augusti 2015 10:53 
Till: Christer Johansson 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej! 
 
Â  
 
Tack fÃ¶r snabbt svar och ok. 
 
Jag har korrigerat med Ulf Olsson som undertecknande av Avtal och jag 
antar att du Ã¤r FÃ¶retrÃ¤dare den jag har kontakt med gÃ¤llande detta 
uppdrag.Â  Korrigerat avtal bifogas. 
 
Â  
 
Trevlig helg! 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
Â  
 
SWE Marketing 
 
BukÃ¤rrsvÃ¤gen 3 
 
429 41 SÃ¤rÃ¶ 
 
031-91 04 60 
 
070-893 67 10 
 
lars-erik@swemarketing.se 
 
www.swemarketing.se  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
FrÃ¥n: Christer Johansson [mailto:christer.johansson@boras.se]  

 
 
 
 
Tvister 
 
Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 
Skiljeförfarandets säte skall vara i Göteborg 
 
Borås, 2015 -  
 
 
………………………………… 
Ulf Olsson 
Borås Stad  

Särö, 2015- 
 
 
………………………………… 
Lars-Erik Hörmander 
SWE Marketing  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

SWE Marketing, Bukärrsvägen 3, 429 41 Särö 
                                        Telefon 031-91 04 60   E-mail: lars-erik@swemarketing.se 
                                                   Org.nr 556683-5129   Bankgiro: 5791-8864 
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Skickat: den 21 augusti 2015 10:13 
Till: Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-erik@swemarketing.se> 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej! 
 
Allt ok men du mÃ¥ste byta mitt namn mot Ulf Olsson, som Ã¤r ks-
ordfÃ¶rande. 
 
Christer 
 
Â  
 
FrÃ¥n: Lars-Erik HÃ¶rmander [mailto:lars-erik@swemarketing.se]  
Skickat: den 21 augusti 2015 07:38 
Till: Christer Johansson 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej Christer! 
 
Â  
 
Tack fÃ¶r positivt besked. Jag bifogar ett konsultavtal fÃ¶r 
undertecknande. Avtalet har samma innehÃ¥ll som offert vad som Ã¤r 
tillagt Ã¤r parternas organisationsnummer och vem som fÃ¶retrÃ¤der resp. 
part. 
 
Vi kan underteckna det nÃ¤r du anser att det Ã¤r formellt korrekt och kan 
vara nÃ¤r vi avsÃ¤tter tid fÃ¶r mÃ¶te med att starta projektet.  
 
Tacksam om du mailar Ã¶ver gÃ¤stnattsstatistik sÃ¥ kan jag pÃ¥bÃ¶rja 
analysarbetet samt Ã¥terkommer med fÃ¶rslag pÃ¥ tid fÃ¶r mÃ¶te. 
 
Â  
 
Tack fÃ¶r uppdraget och trevlig helg. 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
Â  
 
SWE Marketing 
 
BukÃ¤rrsvÃ¤gen 3 
 
429 41 SÃ¤rÃ¶ 
 
031-91 04 60 
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070-893 67 10 
 
lars-erik@swemarketing.se 
 
www.swemarketing.se  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
FrÃ¥n: Christer Johansson [mailto:christer.johansson@boras.se]  
Skickat: den 20 augusti 2015 13:21 
Till: Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-erik@swemarketing.se> 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej! 
 
Har talat med kommunalrÃ¥den och fÃ¥tt ok fÃ¶r ditt upplÃ¤gg i 
avtalet.Â  Alternativ plats undersÃ¶ks inte nu. 
 
Beslut i kommunstyrelsen 7 september. 
 
Ditt anbud blir offentligt nu i processen, har du nÃ¥got emot detta? 
 
Christer 
 
Â  
 
FrÃ¥n: Lars-Erik HÃ¶rmander [mailto:lars-erik@swemarketing.se]  
Skickat: den 20 augusti 2015 09:24 
Till: Christer Johansson 
Ã„mne: Re: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej Christer 
 
Hoppas att allt vÃ¤lÂ  
 
Har undersÃ¶kt detta med flytt av campingplats och det finns en kommun i 
Sverige som i nÃ¤rtid har flyttat en campingplats till ett nytt omrÃ¥de 
 
SÃ¥ om ni Ã¶nskar att utÃ¶ka mitt fÃ¶rslag till undersÃ¶kning kan det 
Ã¤ven omfatta det med att undersÃ¶ka hur det genomfÃ¶rdes som kan vara en 
vÃ¤gledning 

Skickat: den 21 augusti 2015 10:13 
Till: Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-erik@swemarketing.se> 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej! 
 
Allt ok men du mÃ¥ste byta mitt namn mot Ulf Olsson, som Ã¤r ks-
ordfÃ¶rande. 
 
Christer 
 
Â  
 
FrÃ¥n: Lars-Erik HÃ¶rmander [mailto:lars-erik@swemarketing.se]  
Skickat: den 21 augusti 2015 07:38 
Till: Christer Johansson 
Ã„mne: SV: SV: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej Christer! 
 
Â  
 
Tack fÃ¶r positivt besked. Jag bifogar ett konsultavtal fÃ¶r 
undertecknande. Avtalet har samma innehÃ¥ll som offert vad som Ã¤r 
tillagt Ã¤r parternas organisationsnummer och vem som fÃ¶retrÃ¤der resp. 
part. 
 
Vi kan underteckna det nÃ¤r du anser att det Ã¤r formellt korrekt och kan 
vara nÃ¤r vi avsÃ¤tter tid fÃ¶r mÃ¶te med att starta projektet.  
 
Tacksam om du mailar Ã¶ver gÃ¤stnattsstatistik sÃ¥ kan jag pÃ¥bÃ¶rja 
analysarbetet samt Ã¥terkommer med fÃ¶rslag pÃ¥ tid fÃ¶r mÃ¶te. 
 
Â  
 
Tack fÃ¶r uppdraget och trevlig helg. 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
Â  
 
SWE Marketing 
 
BukÃ¤rrsvÃ¤gen 3 
 
429 41 SÃ¤rÃ¶ 
 
031-91 04 60 
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Detta kan vara bra fÃ¶r dig att veta i era interna diskussioner 
 
Â  
 
Ser fram mot att hÃ¶ra ifrÃ¥n dig 
 
Â  
 
HÃ¤lsn 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
 
Skickat frÃ¥n min iPhone 
 
 
12 aug 2015 kl. 10:55 skrev Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-
erik@swemarketing.se>: 
 
Hej Christer! 
 
Â  
 
Hoppas att allt Ã¤r vÃ¤l. 
 
Bifogar ett fÃ¶rslag till Uppdragsbeskrivning/Offert samt en Presentation 
om mig och SWE Marketing. Â Bild 13 och 14 beskrivning om mer omfattande 
CampingnÃ¤ringsuppdrag under 2014-2015 samt nÃ¤r jag utsÃ¥gs till Ã…rets 
BranschfÃ¶rflyttare av SCR pÃ¥ deras Branschgala i SkellefteÃ¥ i vÃ¥ras. 
 
Har gÃ¥tt igenom de dokument som du mailade till mig men kan ej finna 
nÃ¥gon gÃ¤stnattstatistik mer Ã¤n att det i Ã…rsredovisningen stÃ¥r att 
det har Ã¶kat. Tacksam om du kan fÃ¥ fram gÃ¤stnattsstatistik och hoppas 
att du finner det bifogade av intresse. 
 
Â  
 
Ã…terkom om du har nÃ¥gra frÃ¥gor. 
 
Â  
 
Ser fram mot att pÃ¥bÃ¶rja detta uppdrag tillsammans med Er! 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
Â  
 
SWE Marketing 
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BukÃ¤rrsvÃ¤gen 3 
 
429 41 SÃ¤rÃ¶ 
 
031-91 04 60 
 
070-893 67 10 
 
lars-erik@swemarketing.se 
 
www.swemarketing.se  
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
FrÃ¥n: Christer Johansson [mailto:christer.johansson@boras.se]  
Skickat: den 6 augusti 2015 11:26 
Till: Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-erik@swemarketing.se> 
Ã„mne: VB: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej! 
 
HÃ¤r har du de flesta av de ingÃ¥ngsvÃ¤rden som du behÃ¶ver. Bra bl.a 
nÃ¤r du refererar till liknande uppdrag. 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Christer 
 
Â  
 
FrÃ¥n: Christer Johansson  
Skickat: den 1 juni 2015 15:23 
Till: Martin Jakobsson 
Ã„mne: VB: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
FrÃ¥n: Irene Sandblom  
Skickat: den 28 maj 2015 15:44 
Till: Christer Johansson 
Kopia: Rune Henriksson 
Ã„mne: Underlag Saltemad 
 
Â  
 
Hej Christer! 

 
Detta kan vara bra fÃ¶r dig att veta i era interna diskussioner 
 
Â  
 
Ser fram mot att hÃ¶ra ifrÃ¥n dig 
 
Â  
 
HÃ¤lsn 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
 
Skickat frÃ¥n min iPhone 
 
 
12 aug 2015 kl. 10:55 skrev Lars-Erik HÃ¶rmander <lars-
erik@swemarketing.se>: 
 
Hej Christer! 
 
Â  
 
Hoppas att allt Ã¤r vÃ¤l. 
 
Bifogar ett fÃ¶rslag till Uppdragsbeskrivning/Offert samt en Presentation 
om mig och SWE Marketing. Â Bild 13 och 14 beskrivning om mer omfattande 
CampingnÃ¤ringsuppdrag under 2014-2015 samt nÃ¤r jag utsÃ¥gs till Ã…rets 
BranschfÃ¶rflyttare av SCR pÃ¥ deras Branschgala i SkellefteÃ¥ i vÃ¥ras. 
 
Har gÃ¥tt igenom de dokument som du mailade till mig men kan ej finna 
nÃ¥gon gÃ¤stnattstatistik mer Ã¤n att det i Ã…rsredovisningen stÃ¥r att 
det har Ã¶kat. Tacksam om du kan fÃ¥ fram gÃ¤stnattsstatistik och hoppas 
att du finner det bifogade av intresse. 
 
Â  
 
Ã…terkom om du har nÃ¥gra frÃ¥gor. 
 
Â  
 
Ser fram mot att pÃ¥bÃ¶rja detta uppdrag tillsammans med Er! 
 
Â  
 
HÃ¤lsningar 
 
Â  
 
Lars-Erik H 
 
Â  
 
SWE Marketing 
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Â  
 
HÃ¤r kommer material angÃ¥ende Saltemad. Jag hoppas att det Ã¤r detta du 
behÃ¶ver. 
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
IrÃ©ne Sandblom 
FÃ¶rvaltningsekonom 
___________________ 
BorÃ¥s Stad 
BesÃ¶ksadress: Sturegatan 36 
Postadress: 501 80 BorÃ¥s 
Tfn 033-35 75 69 
Wbbplats: boras.se 
 
Â  
 
<FÃ¶rslag till BorÃ¥s Stad gÃ¤llande BorÃ¥s Camping Saltemad.docx> 
 
<Presentation Lars-Erik SWE Marketing 2015 BorÃ¥s Stad.pdf> 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00292 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.       

Sammanfattning 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.       

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.          

Motionären anser att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som 
kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare. 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att 
driva en djurpark och lyfter exempel på andra djurparker som sålts och 
utvecklats. Motionären menar att om djurparken säljs skulle det ge den större 
framtidsutsikter.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och 
attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter 
för Borås. Det är viktigt att behålla djurparken inom koncernen och med Borås 
Stad som ägare har djurparken en stabil grund att stå på för framtida utveckling. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
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Â  
 
HÃ¤r kommer material angÃ¥ende Saltemad. Jag hoppas att det Ã¤r detta du 
behÃ¶ver. 
 
Â  
 
Â  
 
Â  
 
IrÃ©ne Sandblom 
FÃ¶rvaltningsekonom 
___________________ 
BorÃ¥s Stad 
BesÃ¶ksadress: Sturegatan 36 
Postadress: 501 80 BorÃ¥s 
Tfn 033-35 75 69 
Wbbplats: boras.se 
 
Â  
 
<FÃ¶rslag till BorÃ¥s Stad gÃ¤llande BorÃ¥s Camping Saltemad.docx> 
 
<Presentation Lars-Erik SWE Marketing 2015 BorÃ¥s Stad.pdf> 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00292 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.       

Sammanfattning 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.       

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.          

Motionären anser att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som 
kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare. 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att 
driva en djurpark och lyfter exempel på andra djurparker som sålts och 
utvecklats. Motionären menar att om djurparken säljs skulle det ge den större 
framtidsutsikter.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och 
attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter 
för Borås. Det är viktigt att behålla djurparken inom koncernen och med Borås 
Stad som ägare har djurparken en stabil grund att stå på för framtida utveckling. 
Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

Nr 84
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark!

2020-02-17 Dnr KS 2017-00292 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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                                                                                                                            E5 
 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00292 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad.            

Sammanfattning 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.       

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.          

Motionären anser att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som 
kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare. 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att 
driva en djurpark och lyfter exempel på andra djurparker som sålts och 
utvecklats. Motionären menar att om djurparken säljs skulle det ge den större 
framtidsutsikter.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och 
attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter 
för Borås. Dock anser kommunstyrelsen att en djurpark inte är en kommunal 
angelägenhet. Det är mot bakgrund av detta av högsta prioritet att Borås 
Djurpark AB klarar en budget i balans så länge som staden har ansvar för 
djurparken. Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen besvaras.  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
   

 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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MOTION  2017-03-09 
LIBERALERNA 

 

Sälj Borås Djurpark! 
 

Liberalerna vill ge Borås Djurpark en ägare med engagemang och kunnande. En ägare som kan 
utveckla verksamheten, skapa lönsamhet men framförallt dra fler besökare till djurparken och till 
Borås. Den ägaren kan inte vara Borås Stad. Genom att sälja djurparken till en privat entreprenör 
skapas bättre förutsättningar för utveckling och nytänkande.  
 
Det finns goda exempel att följa. I Eskilstuna finns Parken Zoo som såldes under förra året och 
där den nya ägaren lovat investera 40 miljoner kronor. Kolmårdens Djurpark var tidigare i 
kommunal ägo och gick med förlust. Med privat ägare sedan 20 år går anläggningen med vinst 
och är en stor attraktion! 
 
De senaste tio åren har djurparken kostat boråsarna över 120 miljoner kronor i förluster. 
Dessutom har djurparkens utvekling inte varit så stark som vi hoppats och besöksantalet har gått 
ner. Nu är det tid för nya tag, tag som bäst tas av en privat entreprenör. 
 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att driva en djurpark! Vi 
ska syssla med omsorg, skola, infrastruktur med mera och inte med apor, giraffer, elefanter och 
vargar. Kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet på den privata marknaden. 
 
Att sälja djurparken ger den större framtidsutsikter än inom det kommunala hägnet.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta 
 
Sälja Borås Djurpark AB 
 
Morgan Hjalmarsson (L) 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
   

 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Bifogar motion frÃ¥n Morgan Hjalmarsson angÃ¥ende att sÃ¤lja BorÃ¥s 
Djurpark.  
 
Â  
 
VÃ¤nligen, 
 
Erik Bergman 
 
Blocksekreterare Allianspartierna 
 
Stadsledningskansliet  
 
BorÃ¥s Stad 
 
Tfn 033-355918, 0768-885918 
 
Â  

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00557 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.   

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       

Sammanfattning 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.          

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 
bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 
drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 
förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 
Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. En utredning kopplat till 
uppdraget visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på 
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Bifogar motion frÃ¥n Morgan Hjalmarsson angÃ¥ende att sÃ¤lja BorÃ¥s 
Djurpark.  
 
Â  
 
VÃ¤nligen, 
 
Erik Bergman 
 
Blocksekreterare Allianspartierna 
 
Stadsledningskansliet  
 
BorÃ¥s Stad 
 
Tfn 033-355918, 0768-885918 
 
Â  

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00557 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.   

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       

Sammanfattning 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.          

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 
bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 
drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 
förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 
Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. En utredning kopplat till 
uppdraget visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på 

Nr 85
Svar på motion av William Petzäll (SD) angående  
Saltemads camping

2020-02-17 Dnr K 2017-00557 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00557 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras.            

Sammanfattning 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.          

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 
bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 
drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 
förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 
Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Kommunstyrelsens inställning är 
att Saltemads Camping bör läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget 
från 2015. Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

entreprenad utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark 
som Saltemad ligger på. Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla 
campingen i egen regi och att Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13
   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00557 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras.            

Sammanfattning 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.          

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 
bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 
drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 
förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 
Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Kommunstyrelsens inställning är 
att Saltemads Camping bör läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget 
från 2015. Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

entreprenad utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark 
som Saltemad ligger på. Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla 
campingen i egen regi och att Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13
   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2578

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Borås Djurpark. Saltemads camping behöver också moderniseras och genomgå 
nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13
   
 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KC2. Saltemads campingverksamhet 

 

 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna vill först och främsta anmärka handläggningstiden på motionen. Trots att 
motionen inte har remitterats till någon nämnd eller något bolag, så har motionen inte behandlats 
förrän över 12 år senare. Detta är inte acceptabelt och är inte i enlighet med kommunallagens 
intentioner. 

Vidare väljer Sverigedemokraterna att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 
Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 
historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 
camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 
Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 
var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 
planera området inför framtiden. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
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Borås Djurpark. Saltemads camping behöver också moderniseras och genomgå 
nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13
   
 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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1. Motion av William Petzäll (sd) angående Saltemads camping
2007/KS0847

Publicerad på internet: 2007-11-14 11:23:23
Handlingarna bedömda för 
publicering på internet:

Handlingarna är ännu ej bedömda 

Infogade filer: Nej
Handläggare: Christer Johansson/BKMAN
Inkomdatum: 2007-11-14
Händelsetyp: IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN   2007-11-14 06:50 -----

""BBoorraass  SSDD""  
<<bboorraass@@ssvveerriiggeeddeemmookkrraatteerr
nnaa..ssee>> 

2007-11-13 17:17

Till boras.stad@boras.se

Kopia

Ärende Motion angående Saltemads camping

Motion angående Saltemads camping 
Att bedriva campingverksamhet kan knappast anses som en prioriterad kommunal 
angelägenhet. 
Kommunen bör i första hand koncentrera sig på den kommunala kärnverksamheten.
Liknande verksamhet drivs med framgång i många svenska kommuner i privat regi.
Det råder ingen brist på duktiga entreprenörer i branschen. En lämplig privat aktör skulle 
innebära en förnyelse och vitalisering av en viktig del inom turistnäringen. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på att kommunfullmäktige beslutar att: 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att omgående utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping. 
 
William Petzäll (SD) kommunfullmäktigeledamot
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Maja Karlsson 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige bifaller motionen.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 
         

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder 
att också omfatta barn under 18 år.  

 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 

 
Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen 
och det framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för 
annan verksamhet som bedrivs idag.   
 
För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
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Maja Karlsson 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige bifaller motionen.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 
         

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder 
att också omfatta barn under 18 år.  

 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 

 
Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen 
och det framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för 
annan verksamhet som bedrivs idag.   
 
För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 

Nr 86
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhö-
rigstöd för barn under 18 år.

2020-06-17 Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
 
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, 
grupper, enskilda samtal och mycket annat. Som anhörig räknas du som är familjemedlem, 
släkting eller god vän till en person som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller har en beroendeproblematik. Som anhörig i behov av stöd kan du 
höra av dig till anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  
 
Det finns idag två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och 
ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt och dessa konsulenter 
bedriver en uppskattad och välbehövlig verksamhet. 
 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är alla de barn under 18 år som bär en stor 
anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet anhörigstöd i 
kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. Barn som lever med 
närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har förlorat en närstående med mera 
har ett stort behov av stöd och hjälp för att bearbeta tankar och känslor. Idag kan vissa av 
dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det vi eftersöker är ett bredare 
och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på samma sätt som det stöd som 
anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna boråsare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta 
barn under 18 år 

 
Borås 2018-12-17  
 
Ida Legnemark (V) 

 
 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Vård- och äldrenämnden har fått uppdrag i budget 2020 att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. Svar från Arbetslivsnämnden. 
3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 
4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   
5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 

Rose-Marie Liljenby 
Kommunalråd 

                        Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
 
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, 
grupper, enskilda samtal och mycket annat. Som anhörig räknas du som är familjemedlem, 
släkting eller god vän till en person som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller har en beroendeproblematik. Som anhörig i behov av stöd kan du 
höra av dig till anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  
 
Det finns idag två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och 
ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt och dessa konsulenter 
bedriver en uppskattad och välbehövlig verksamhet. 
 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är alla de barn under 18 år som bär en stor 
anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet anhörigstöd i 
kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. Barn som lever med 
närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har förlorat en närstående med mera 
har ett stort behov av stöd och hjälp för att bearbeta tankar och känslor. Idag kan vissa av 
dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det vi eftersöker är ett bredare 
och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på samma sätt som det stöd som 
anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna boråsare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta 
barn under 18 år 

 
Borås 2018-12-17  
 
Ida Legnemark (V) 

 
 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Vård- och äldrenämnden har fått uppdrag i budget 2020 att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. Svar från Arbetslivsnämnden. 
3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 
4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   
5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 

Rose-Marie Liljenby 
Kommunalråd 

                        Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-16 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Motion om anhörigstöd för barn 
under 18 år 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig.       

Sammanfattning 
Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig då barn under 18 år inte ingår i 
nämndens reglemente.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Från: ALN.diarium@boras.se 
Skickat: den 25 april 2019 09:27 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: KS 2018-00900, Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
Bifogade filer: -.pdf 
 

Översänder Arbetslivsnämndens yttrande över Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 
år. 
  

Margareta Udén Hoff 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 201900021, Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-16 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00021 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Motion om anhörigstöd för barn 
under 18 år 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig.       

Sammanfattning 
Arbetslivsnämnden avstår från att yttra sig då barn under 18 år inte ingår i 
nämndens reglemente.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Sprigg 
Handläggare 
033-357733 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-13 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00030 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år.  
 
I motionen framkommer att det idag finns två anhörigkonsulter som vänder sig 
till personer från 18 år och uppåt och ytterligare två personer som vänder sig till 
personer som är 65 år och uppåt. En grupp som inte kan ta del av detta stöd är 
barn under 18 år.  
 
Nämnden ställer sig positiv till motionen. Nämnden anser att det kan finnas 
situationer då barn och unga med koppling till nämndens målgrupper har ett 
behov av stöd och hjälp som inte ryms inom strukturerad verksamhet som 
elevhälsa och Individ- och familjeomsorgens stödgrupper för barn och unga.    

Beslutsunderlag 
1. Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                           

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 

Från: David Englund 
Skickat: den 17 maj 2019 11:12 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Remissvar KS 2018-00900 Sociala omsorgsnämnden 
Bifogade filer: Remissvar_Motion_Anhörigstöd_SON.pdf 
 
Översänder remissvar på Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år för Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
David Englund 
Nämndsekreterare/utredare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Sociala omsorgsförvaltningen 
Bryggaregatan 15 
501 80 Borås 
033-35 38 54 
0768 – 88 38 54 
boras.se   
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Sprigg 
Handläggare 
033-357733 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-13 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00030 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 
remissvar till Kommunstyrelsen.   

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år.  
 
I motionen framkommer att det idag finns två anhörigkonsulter som vänder sig 
till personer från 18 år och uppåt och ytterligare två personer som vänder sig till 
personer som är 65 år och uppåt. En grupp som inte kan ta del av detta stöd är 
barn under 18 år.  
 
Nämnden ställer sig positiv till motionen. Nämnden anser att det kan finnas 
situationer då barn och unga med koppling till nämndens målgrupper har ett 
behov av stöd och hjälp som inte ryms inom strukturerad verksamhet som 
elevhälsa och Individ- och familjeomsorgens stödgrupper för barn och unga.    

Beslutsunderlag 
1. Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                           

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Susanne Sprigg 
Tf Förvaltningschef 

 

Från: David Englund 
Skickat: den 17 maj 2019 11:12 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Remissvar KS 2018-00900 Sociala omsorgsnämnden 
Bifogade filer: Remissvar_Motion_Anhörigstöd_SON.pdf 
 
Översänder remissvar på Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år för Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
David Englund 
Nämndsekreterare/utredare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Sociala omsorgsförvaltningen 
Bryggaregatan 15 
501 80 Borås 
033-35 38 54 
0768 – 88 38 54 
boras.se   
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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Från: VAN.diarium@boras.se 
Skickat: den 23 maj 2019 09:14 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: KS 2018-00900 Vård- och äldrenämnden 
Bifogade filer: Skrivelse Nämnd.pdf 
 

Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2019-05-20 § 109 Remiss, motion: 
Anhörigstöd för barn under 18 år. 

  

Med vänlig hälsning, 

Melissa Lennartsson 

Nämndsekreterare 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 201900058, Remiss, motion: Anhörigstöd för barn under 18 år 
bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00058 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Anhörigstöd för barn under 18 år 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Anhörigstöd till barn 
under 18 år”.         

Sammanfattning  
I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 
föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 
Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 
uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 
stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 
anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 
Idag kan vissa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 
motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 
samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 
boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 
anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 
behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 
t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 
genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 
utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 
inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 
medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.                

Från: VAN.diarium@boras.se 
Skickat: den 23 maj 2019 09:14 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: KS 2018-00900 Vård- och äldrenämnden 
Bifogade filer: Skrivelse Nämnd.pdf 
 

Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2019-05-20 § 109 Remiss, motion: 
Anhörigstöd för barn under 18 år. 

  

Med vänlig hälsning, 

Melissa Lennartsson 

Nämndsekreterare 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 201900058, Remiss, motion: Anhörigstöd för barn under 18 år 
bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 
föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 
Som anhörig räknas familjemedlem, släkting eller god vän till en person som är 
äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller har 
en beroendeproblematik. Anhörig i behov av stöd kan höra av sig till 
anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 
uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 
stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 
anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 
Barn som lever med närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har 
förlorat en närstående med mera har ett stort behov av stöd och hjälp. Idag kan 
vissa av dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 
motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 
samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 
boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 
anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 
behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 
t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 
genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 
utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 
inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 
medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-05-15. 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, 
föreläsningar, utbildningar, caféer, grupper, enskilda samtal och mycket annat. 
Som anhörig räknas familjemedlem, släkting eller god vän till en person som är 
äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller har 
en beroendeproblematik. Anhörig i behov av stöd kan höra av sig till 
anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  

Idag finns två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och 
uppåt och ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt. 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är de barn under 18 år som bär en 
stor anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet 
anhörigstöd i kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. 
Barn som lever med närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har 
förlorat en närstående med mera har ett stort behov av stöd och hjälp. Idag kan 
vissa av dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det 
motionären avser, är ett bredare och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på 
samma sätt som det stöd som anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna 
boråsare. Borås Stad föreslås därför utveckla det stöd som 
anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta barn under 18 år.  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på att utöka anhörigstödet till att omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser redan idag att det finns ett stort 
behov hos barn att få stöd och avlastning utöver det som samhället erbjuder, 
t.ex. genom skolhälsovården. Diskussioner pågår både lokalt, bland annat 
genom Närvårdssamverkan, och nationellt om hur anhörigstödet för barn kan 
utvecklas eftersom behovet är stort.  

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Detta 
inryms inte i de tjänster som idag utför anhörigstöd.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen, men förutsätter att 
medel anslås i budget för utökat anhörigstöd riktat till barn under 18 år.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-05-15. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80 Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt att 
yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgsnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling 
om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. 
Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt 
annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och 
utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska 
resurser.      

Förslag och yrkanden  
Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger 
Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs.  

Omröstning 
Med röstsiffrorna 9 – 2 beslutar nämnden enligt Mats Tolfssons (S) förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Marcus Robertsson (M), Vivi Roswall (M),  
Aghil Aghili (L), Ninni Dyberg (S), Camilla Kvibro (S), Eva Axell (S),  
Hasse Ikävalko (M) och Mats Tolfsson (S) samt nej av Inger Landström (V)  
och Eva Eriksson (SD).       

Reservation 
Inger Landström (V) reserverar sig mot beslutet.    

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                        
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-21 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 
att yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling om 
Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. Stödet 
för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt annat 
stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och utforma ett 
stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska resurser.               

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Här avses 
barn och ungdomar som har föräldrar eller andra anhöriga med långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. 
 
Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämnden har idag 
som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar (som är de som söker stöd) 
belysa barnets situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. 
Detta syftar till att se om barnet behöver få stöd och skydd samt att bidra till 
förälderns egen insikt och motivation att förbättra sin situation. 
Yxhammarmottagningen bjuder ibland med barnet till mottagningen 
tillsammans med föräldern, främst i syfte att visa var och hos vem föräldern går 
i behandling eftersom det har visat sig att barn ofta funderar och skapar egna 
fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80 Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt att 
yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgsnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling 
om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. 
Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt 
annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och 
utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska 
resurser.      

Förslag och yrkanden  
Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger 
Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs.  

Omröstning 
Med röstsiffrorna 9 – 2 beslutar nämnden enligt Mats Tolfssons (S) förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Marcus Robertsson (M), Vivi Roswall (M),  
Aghil Aghili (L), Ninni Dyberg (S), Camilla Kvibro (S), Eva Axell (S),  
Hasse Ikävalko (M) och Mats Tolfsson (S) samt nej av Inger Landström (V)  
och Eva Eriksson (SD).       

Reservation 
Inger Landström (V) reserverar sig mot beslutet.    

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                        
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verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Det finns hela tiden en kö med ett antal 
barn/ungdomar. 
 
Idag kontaktar redan flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte ansvar att möta denna 
målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 
kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull 
utveckling om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 
18 år. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd 
bland allt annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda är inte ett lika tillgängligt lågtröskelalternativ. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade 
ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag      
1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                      

Samverkan 
Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2595

Från: IFON.diarium@boras.se 
Skickat: den 27 maj 2019 16:28 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
Bifogade filer: -.pdf 
 

Översänder yttrande över Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

  

Margareta Jensholm 

nämnd sekr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 201900037, Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
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verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Det finns hela tiden en kö med ett antal 
barn/ungdomar. 
 
Idag kontaktar redan flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte ansvar att möta denna 
målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 
kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull 
utveckling om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 
18 år. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd 
bland allt annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda är inte ett lika tillgängligt lågtröskelalternativ. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade 
ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag      
1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                      

Samverkan 
Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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Telefon 
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Maja Karlsson 
Handläggare 
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Datum 
2020- 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram.       

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att 
också omfatta barn under 18 år.  

 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 

 
Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta barn 
under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen och det 
framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för annan 
verksamhet som bedrivs idag.   
 
För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
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kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Vård- och 
äldrenämnden ska därför inom ramen för sin budget avsätta medel för det 
utökade uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. Svar från Arbetslivsnämnden. 
3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 
4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   
5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Maja Karlsson 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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2020- 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram.       

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att 
också omfatta barn under 18 år.  

 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 

 
Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta barn 
under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen och det 
framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för annan 
verksamhet som bedrivs idag.   
 
För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Maja Karlsson 
Handläggare 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020- 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram.      

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att
också omfatta barn under 18 år.

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen

Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta barn 
under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen och det 
framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för annan 
verksamhet som bedrivs idag.   

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

Bilaga till § 220 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för barn under 18 år
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kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer. Vård- och 
äldrenämnden ska därför inom ramen för sin budget avsätta medel för det 
utökade uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 
2. Svar från Arbetslivsnämnden. 
3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 
4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   
5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

 
 

KU3

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Maja Karlsson 
Handläggare 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020- 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige bifaller motionen. 

Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram.      

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att
också omfatta barn under 18 år.

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämndernas fullständiga remissvar bifogas som bilaga. 

- Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.
- Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.
- Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
- Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen

Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta barn 
under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen och det 
framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för annan 
verksamhet som bedrivs idag.   

För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 

Bilaga till § 220 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om anhörigstöd för barn under 18 år
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
I beslutet deltar ej Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till 
förmån för sitt förslag, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 

Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut. 

Nr 87
Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften  
av Stadsparksbadet på entreprenad.

2020-01-20 Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   
 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Roger Kardell 
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033 357040 
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Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Det finns klara fördelar med att just Stadsparksbadet skulle kunna bedrivas i 
entreprenadform. Till skillnad från andra kommunala simhallar i Borås, finns 
ingen föreningsverksamhet kopplad till anläggningen. I lokalerna bedrivs redan 
idag kommersiell verksamhet. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 
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Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Dessa förutsättningar skulle kunna uppfyllas i en entreprenad eller 
genom försäljning. 

Kommunstyrelsen föreslår i linje med uppdraget att motionen bifalls. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara genomfört i kommande bokslut. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   
 

 

För Moderaterna     

Annette Carlson  
Martin Nilsson  
   
 
 

     E5 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Det finns klara fördelar med att just Stadsparksbadet skulle kunna bedrivas i 
entreprenadform. Till skillnad från andra kommunala simhallar i Borås, finns 
ingen föreningsverksamhet kopplad till anläggningen. I lokalerna bedrivs redan 
idag kommersiell verksamhet. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 
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501 80 Borås 
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Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
sitt yrkande, se bilaga.      

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som inte når 
eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når målen och 
är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att 
elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår det att det inte är förenligt med 
skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild undervisningsgrupp.  

Nr 88
Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): Särskilt begåvade elever

2019-01-20 Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp.  

I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Från: Anders Alftberg 
Skickat: den 20 februari 2019 09:53 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Göran Björklund 
Ämne: Motion från SD: Särskilt begåvade elever 
Bifogade filer: Motion_SD_Särskilt begåvade elever.pdf 
 
Hej! 
Här kommer en motion från SD: ”Särskilt begåvade elever” som vi lämnar in i samband med 
Kommunfullmäktige 21 feb. 
 
Mvh 
Anders Alftberg 
Politisk sekreterare 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp.  

I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

B 2610

Borås Stad 
2019-02-21 

Motion 

 

 
 

 
Motion: Särskilt begåvade elever 
 
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”   
(Skollagen kapitel 1. Paragraf 4) 
 
Ungefär fem procent av våra elever räknas som särskilt begåvade. I varje klass finns i snitt 1–
3 elever som är särskilt begåvade. De behöver i de flesta fall andra utmaningar än sina 
klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen med att elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 
 
2014 upprättade Borås kommun tillsammans med sex andra kommuner, en handlingsplan 
för särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen reviderades 2016. Syftet med denna 
handlingsplan är, att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt 
att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger, vilket därmed höjer 
undervisningens kvalitet. I handlingsplanen används ordet ”uppmärksamma” istället för 
”identifiera”, eftersom särskild begåvning inte är förenad med en diagnos. Det har 
förekommit, att särskilt begåvade barn och elever har tillskrivits diagnoser på grund av att de 
till exempel uppfattats som stökiga, men detta beteende har i stället orsakats av att 
undervisningen inte varit tillräckligt stimulerande.  
 
Barn eller elever med särskild begåvning, tenderar att känna sig missförstådda och tappar 
lusten till lärande. De följer inte alltid skolans normer och kan då upplevas som krångliga och 
socialt missanpassade. Roland S Persson har i en studie undersökt 287 särskilt begåvade 
vuxna om hur de upplevde svenska skolan. 92 % beskrev att de i skolan bemötts mycket 
negativt och som en följd därav har de utvecklat betydande psykosociala problem. Flera har 
till och med haft funderingar om självmord. 
 
Att det svenska skolsystemet är illa rustat att hantera denna elevgrupp, blir uppenbart ur ett 
internationellt perspektiv. I en PISA-undersökning kunde man utläsa andelen 
högpresterande elever i respektive land; Singapore 40 procent, Liechtenstein 25 procent, 
Nederländerna 19 procent, Tyskland 18 procent, Finland 15 procent och Sverige 8 procent. 
Andelen svagpresterande i samma undersökning är också anmärkningsvärd; Singapore 8 
procent, Sydkorea 9 procent, Finland 12 procent, Liechtenstein 14 procent och Sverige hela 
27 procent. PISA-undersökningen visar att vårt skolsystem inte klarar av, varken att ge våra 
allra mest begåvade elever eller de med sämre förutsättningar, den undervisning de 
behöver. 
 
I Borås Stad har vi i det pågående arbetet med att implementera ovan nämnda 
handlingsplan, bland annat haft seminarier kring särbegåvning för lärare, specialpedagoger 
och vårdnadshavare med erfarenhet av denna. Borås stad har genomfört konferenser för 
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Motion 

 

samtliga rektorer i grundskolan och förskolechefer. Dessutom har olika dokument 
presenterats samtidigt som diskussioner på yrkesnätverk för personal inom elevhälsan har 
genomförts. Att informera och öka kompetensen hos kommunens personal kring särskilt 
begåvade barn och elever är givetvis ett viktigt första steg. Det är också självklart att 
undervisningen i största möjliga mån ska vara utformad så, att även de särskilt begåvade har 
en möjlighet att trivas och utveckla sin fulla potential. Sverigedemokraterna föreslår, i de fall 
där den ordinarie undervisningen misslyckas, Borås Stad ska erbjuda särskild 
undervisningsgrupp (SU-grupp) för dessa elever med särskild begåvning. 
 
I Skollagen (10 kapitlet 9 §) gäller, att tester och prov inte får utgöra villkor för antagning 
eller grund för urval till eller inom en skolenhet. Därför bör elevhälsan i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 
 
 
Yrkande 
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 
Att Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

Särskilt begåvade elever.  

 
 
För Sverigedemokraterna 
Anders Alftberg  
Andreas Exner 
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  Ärende 13. Yttrande över motion: Särskilt 

begåvade elever 
 

Alternativt beslutsförslag 
 

I remissvaret görs en rad antaganden som är anmärkningsvärda: 

1. ”Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte 
som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp” 

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i sämsta fall röjer 
en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående schweizisk långtidsstudie att 
endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en fungerande skolgång. Forskargruppen 
konstaterade att 25 % av de som underpresterar, uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade. Vi 
kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar och/eller når ej de 
kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar kunskapskraven, kan inte användas som en 
förevändning att inte ge de i elevgruppen som inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

2. ”I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av en annan undervisningsgrupp 
(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till 
elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt begåvning når målen 
och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp” 

Påståendet att Särskilt stöd ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen är direkt 
felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges till elever som når kunskapskraven: 
”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I ett juridiskt 
perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild undervisningsgrupp behövs för att 
skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den 
grupp som eleven normalt tillhör. I tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska 
funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan 
tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Avslutningsvis bör det påpekas att den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med 
Särskild begåvning, utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med pedagoger, 
vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av undervisningsgrupp är till gagn 
för eleven.  

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

 

Att  Grundskolenämnden tillstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt översänder svaret 
till Kommunstyrelsen.               

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 

Martin Sörbom 
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Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00038 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Särskilt begåvade elever 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 
elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 

Sammanfattningsvis är särskilt begåvade elever ingen homogen grupp, varje 
elev behöver mötas utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är 
generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de 
inte som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp. 
Grundskoleförvaltningen konstaterar dock att det finns ett behov av att 
fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 
stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 
elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 

 

Borås Stad  
2019-05-28 

Grudskolenämnden 
  Ärende 13. Yttrande över motion: Särskilt 

begåvade elever 
 

Alternativt beslutsförslag 
 

I remissvaret görs en rad antaganden som är anmärkningsvärda: 

1. ”Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte 
som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp” 

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i sämsta fall röjer 
en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående schweizisk långtidsstudie att 
endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en fungerande skolgång. Forskargruppen 
konstaterade att 25 % av de som underpresterar, uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade. Vi 
kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar och/eller når ej de 
kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar kunskapskraven, kan inte användas som en 
förevändning att inte ge de i elevgruppen som inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

2. ”I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av en annan undervisningsgrupp 
(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till 
elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt begåvning når målen 
och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp” 

Påståendet att Särskilt stöd ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen är direkt 
felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges till elever som når kunskapskraven: 
”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I ett juridiskt 
perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild undervisningsgrupp behövs för att 
skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den 
grupp som eleven normalt tillhör. I tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska 
funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan 
tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Avslutningsvis bör det påpekas att den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med 
Särskild begåvning, utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med pedagoger, 
vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av undervisningsgrupp är till gagn 
för eleven.  

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

 

Att  Grundskolenämnden tillstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt översänder svaret 
till Kommunstyrelsen.               

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 

Martin Sörbom 
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Särskilt begåvande elever 
Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild 
begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det 
handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund, 
utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. 

Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror 
på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10 
procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland 
finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en 
extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande 
sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets 
stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1 
procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som 
prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande 
betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 
uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte 
särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande. 

 

Stöd till särskilt begåvade elever 
I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever 
som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och 
stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen 
behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade 
elever.  

Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta 
särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna 
metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och 
får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden 
där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart 
tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning 
(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och 
aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen 
exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i 
spetsundervisning i ett specifikt ämne).   

Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk 
att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis 
frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög 
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frånvaro, uppvisar psykisk ohälsa eller utåtagerande beteende bör skolan 
överväga särskild begåvning som en möjlig orsak. 

I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av 
en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till elever som inte 
når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt 
begåvning når målen och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte 
heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp.  En elev i behov av 
särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under 
förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar 
att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp 
gör. 

 

Slutsats 
Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp, varje elev behöver mötas 
utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp 
som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte som grupp är 
aktuella för särskild undervisningsgrupp. Grundskoleförvaltningen konstaterar 
dock att det finns ett behov av att fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 
stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt alternativa 
beslutsförslag. (bilaga till protokollet) 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Särskilt begåvade elever.                        
                             

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Särskilt begåvande elever 
Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild 
begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det 
handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund, 
utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. 

Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror 
på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10 
procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland 
finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en 
extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande 
sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets 
stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1 
procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som 
prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande 
betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 
uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte 
särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande. 

 

Stöd till särskilt begåvade elever 
I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever 
som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och 
stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen 
behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade 
elever.  

Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta 
särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna 
metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och 
får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden 
där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart 
tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning 
(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och 
aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen 
exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i 
spetsundervisning i ett specifikt ämne).   

Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk 
att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis 
frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2617

Från: Grundskolenämnden Diarium 
Skickat: den 4 juni 2019 13:34 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Beslut i Grundskolenämnden Yttrande över motion: Särskilt begåvade elever 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås bifalles.          

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är främst en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som 
inte når eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når 
målen och är inte i behov av särskilt stöd.  Trots detta visar forskningen att elevgruppen 
Särskilt begåvade, vilket motsvara cirka fem procent av det totala elevunderlaget, utgör 25 
procent av de elever som underpresterar. Forskningen visar även att cirka 40 procent av 
elevgruppen Särskilt begåvade inte har en fungerande skolgång. Därmed är det inte 
förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning placeras i en särskild 
undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Den föreslagna SU-gruppen är inte avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats, dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd 
med pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven.  

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen anser att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med det 
pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses som ett 
välbehövligt komplement. 
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Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
I Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår hävdas det att det inte är förenligt 
med skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild 
undervisningsgrupp.  

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp, hävdar Grundskolenämnden i sitt remissvar.  

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i 
sämsta fall röjer en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående 
schweizisk långtidsstudie att endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en 
fungerande skolgång. Forskargruppen konstaterade att 25 % av de som underpresterar, 
uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade.  

Vi kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar 
och/eller når ej de kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar 
kunskapskraven, kan inte användas som en förevändning att inte ge de i elevgruppen som 
inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

Påståendet att Särskilt stöd endast ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte 
nå målen är direkt felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges 
till elever som når kunskapskraven:  

”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”  

Ur ett juridiskt perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild 
undervisningsgrupp behövs för att skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens 
stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den grupp som eleven normalt tillhör. I 
tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska funktionsnedsättningar, 
språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan tillgodoses i en 
annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås bifalles.          

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är främst en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som 
inte når eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når 
målen och är inte i behov av särskilt stöd.  Trots detta visar forskningen att elevgruppen 
Särskilt begåvade, vilket motsvara cirka fem procent av det totala elevunderlaget, utgör 25 
procent av de elever som underpresterar. Forskningen visar även att cirka 40 procent av 
elevgruppen Särskilt begåvade inte har en fungerande skolgång. Därmed är det inte 
förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning placeras i en särskild 
undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Den föreslagna SU-gruppen är inte avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats, dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd 
med pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven.  

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen anser att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med det 
pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses som ett 
välbehövligt komplement. 
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I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

Den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk föreligger 
att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen bedömer också att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med 
det pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses 
som ett välbehövligt komplement. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): 
Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsfirandet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.       

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 
lämnat in förslaget ”Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsjubileet” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Stefan Lindborg (V) vill att Kulturnämnden ges i uppdrag att smycka staden 
med skyltar som uppmärksammar stadens historia i samband med att Borås 
fyller 400 år 2021. Motionären vill att 400-årsjubileet ska uppmärksammas inte 
bara under jubileumsåret, utan också i form som stannar kvar i stadsbilden för 
längre tid. Lindborg föreslår skyltar som berättar om händelser, byggnader, 
människor och genomgripande processer i stadens historia. 

Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag 
att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En 
utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 
år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat 
förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att 
med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och 
liknande. 

Produktion och uppsättande av skyltar i stadsmiljö innebär också ett framtida 
åtagande i form av underhåll; de ska hållas i snyggt och läsbart skick och 
överensstämma med Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön. 

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för 
att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär. 

Nr 89
Svar på motion av Stefan Lindborg (V):  
Uppmärksamma stadens historia i samband med 
400-årsfirandet.

2020-01-20 Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

Den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk föreligger 
att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen bedömer också att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med 
det pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses 
som ett välbehövligt komplement. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot 
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Beslutsunderlag 
1. Motionen  
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Marie Ingvarsson 

   Kommunikationschef 
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Motion till kommunfullmäktige: 

Uppmärksamma stadens historia i samband med 
400-årsfirandet 
 
Om nästan exakt två år fyller Borås Stad 400 år. Stadens grundande fastställdes i ett brev från 
kung Gustav II Adolf den 29 juni 1621. Planeringen av stadens jubileum är i full fart och kan 
bland annat följas på boras2021.se. För egen del tycker jag att det är viktigt att stadens 
jubileum inte bara märks under det året, utan blir något som lever kvar i stadsbilden. Jubiléet 
ger en möjligt att uppmärksamma stadens historia – den tycker jag att vi ska ta tillvara på. 
 
En möjlighet att göra detta är genom skyltar som i stadsmiljön beskriver händelser i Borås 
400-åriga historia. Det kan också handla om byggnader, personer eller mer genomgripande 
processer som beskrivs. Många städer har redan idag liknande typer av skyltar – en 
inspirationskälla skulle kunna vara Stockholms stads skyltar ”Det litterära Stockholm” som 
uppmärksammar författare som har skildrat huvudstaden. Historiska skyltar finns ibland annat 
Gävle och Nynäshamn. Redan idag finns det dessutom skyltar i Stadsparken som 
uppmärksammar platsens historia. 
 
Stadens 400-årsjubileum är ett lysande tillfälle att få fler intresserade av stadens historia. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att kulturnämnden ges i uppdrag att utsmycka staden med skyltar som 
uppmärksammar stadens historia i samband med firandet av Borås 400 år. 

 
 
Borås, 2019-06-17 
 
Stefan Lindborg (V) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) förslag, se bilaga. 
 

Protokollsanteckningar 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 
campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 
i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 
utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 

K1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet 
 
Vänsterpartiet uppskattar det uppdrag som Borås TME har fått för att samordna och ta 
initiativ till aktiviteter i samband med stadens 400-årsjubileum. Med anledning av detta 
firande handlar förslaget som väcks i motionen om att genomföra något som kommer att 
märkas i stadsbilden för lång tid framöver. Att uppmärksamma stadens historia har ett värde i 
sig, oavsett firandet av att det har gått 400 år sedan staden grundandes. 
 
I Kulturnämndens reglemente ges man i uppdrag att bevara, förmedla och göra kulturarvet 
mer tillgängligt. Man ges vidare ansvar för utformningen av det offentliga rummet och för att 
fatta beslut om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser. Med anledning av detta ansvar 
Vänsterpartiet att uppdraget bör ges till Kulturnämnden. Eftersom vi tycker att förslaget bör 
genomförs lägger vi ett alternativt förslag om att motionen ska bifallas. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår 
 
Att motionen bifalles 
 
Att sista stycket i fullmäktigeskrivelsen ändras till: ”Kommunstyrelsen tycker att förslaget är 
ett bra sätt att tillgängliga stadens historia för fler och föreslår därför att motionen bifalles.” 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  24 september 2020

 B 2625

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
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Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) förslag, se bilaga. 
 

Protokollsanteckningar 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 
campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 
i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 
utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 

Nr 90
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
 Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
 Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
 entreprenad!
2020-02-17 Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

K1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet 
 
Vänsterpartiet uppskattar det uppdrag som Borås TME har fått för att samordna och ta 
initiativ till aktiviteter i samband med stadens 400-årsjubileum. Med anledning av detta 
firande handlar förslaget som väcks i motionen om att genomföra något som kommer att 
märkas i stadsbilden för lång tid framöver. Att uppmärksamma stadens historia har ett värde i 
sig, oavsett firandet av att det har gått 400 år sedan staden grundandes. 
 
I Kulturnämndens reglemente ges man i uppdrag att bevara, förmedla och göra kulturarvet 
mer tillgängligt. Man ges vidare ansvar för utformningen av det offentliga rummet och för att 
fatta beslut om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser. Med anledning av detta ansvar 
Vänsterpartiet att uppdraget bör ges till Kulturnämnden. Eftersom vi tycker att förslaget bör 
genomförs lägger vi ett alternativt förslag om att motionen ska bifallas. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår 
 
Att motionen bifalles 
 
Att sista stycket i fullmäktigeskrivelsen ändras till: ”Kommunstyrelsen tycker att förslaget är 
ett bra sätt att tillgängliga stadens historia för fler och föreslår därför att motionen bifalles.” 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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MOTION 2013-02-21 

Lägg ut Saltemads camping på entreprenad! 

Saltemads camping drivs idag av det kommunalt ägda Borås Djurpark AB. Vi allianspartier 
anser inte att det är kommunens uppgift att driva campingverksamhet. Runt om i landet har de 
flesta kommunala campingplatser övergått i privat regi. För Saltemads campings framtid och 
utveckling skulle det vara positivt om verksamheten lades ut på entreprenad. Campingens 
utveckling och förbättring är dessutom viktig för besöksnäringen i Borås. Det har funnits ett 
flertal intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. I anbudsförfrågan 
kring driften ska ej ingå försäljning av marken på vilken campingen ligger.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.    

Annette Carlson (M) 
Morgan Hjalmarsson (FP) 
Kerstin Hermansson (C) 
Falco Güldenpfennig (KD) 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 
av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Den utredning som genomfördes 
visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på entreprenad utan att 
riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på 
eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad. 
Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla campingen i egen regi och att 
Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. Kommunstyrelsen föreslår därmed 
att motionen avslås.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 
på entreprenad!, 2013-02-20   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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MOTION 2013-02-21 

Lägg ut Saltemads camping på entreprenad! 

Saltemads camping drivs idag av det kommunalt ägda Borås Djurpark AB. Vi allianspartier 
anser inte att det är kommunens uppgift att driva campingverksamhet. Runt om i landet har de 
flesta kommunala campingplatser övergått i privat regi. För Saltemads campings framtid och 
utveckling skulle det vara positivt om verksamheten lades ut på entreprenad. Campingens 
utveckling och förbättring är dessutom viktig för besöksnäringen i Borås. Det har funnits ett 
flertal intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. I anbudsförfrågan 
kring driften ska ej ingå försäljning av marken på vilken campingen ligger.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.    

Annette Carlson (M) 
Morgan Hjalmarsson (FP) 
Kerstin Hermansson (C) 
Falco Güldenpfennig (KD) 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 
av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Den utredning som genomfördes 
visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på entreprenad utan att 
riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på 
eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad. 
Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla campingen i egen regi och att 
Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. Kommunstyrelsen föreslår därmed 
att motionen avslås.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 
på entreprenad!, 2013-02-20   

 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.             

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 
campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 
i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 
utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 
intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 
av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.          

Motionen har inte skickats på remiss. 
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Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Den utredning som genomfördes 
visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på entreprenad utan att 
riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på 
eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad.  

Kommunstyrelsens inställning är att campingen ska läggas ut på entreprenad i 
enlighet med uppdraget från 2015. Saltemads camping behöver också 
moderniseras och genomgå nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås 
Djurpark. Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen bifalls.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 
3. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 
på entreprenad!, 2013-02-20   

 
 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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2020-02-17 
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Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.             

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 
campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 
i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 
utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 
intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 
av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.          

Motionen har inte skickats på remiss. 
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postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se

Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
E4. Svar på motion,  

Lägg ut Saltemads camping på entreprenad 
 

 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna väljer att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 
Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 
historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 
camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 
Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 
var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 
planera området inför framtiden. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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2020-02-17 
E4. Svar på motion,  

Lägg ut Saltemads camping på entreprenad 
 

 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  
 

Sverigedemokraterna väljer att bifalla liggande förslag till beslut om att avslå motionen. 
Sverigedemokraterna har idag omvärderat vår tidigare inställning och anser, i och med Borås Stads 
historiska utbyggnation samt den planerade utbyggnationen inför framtiden, att befintlig plats för 
camping inte längre är hållbar. 

Vi ser positivt på att det finns en campingverksamhet i Borås, dock är det ingen självklarhet att Borås 
Stad, eller dess bolag, driver detta. Vi anser även att det befintliga området är särskilt eftertraktat 
och tangerar med planerade utbyggnationer. Därmed bedömer vi att en ny plats bör utredas kring 
var den framtida placeringen bör vara för en campingplats, samt att en utredning bör tillsättas för att 
planera området inför framtiden. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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