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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 1 september 2014
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat
sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde börjar kl 14.00.

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppet
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2014-08-04 i ärende 4-13/2014).
(2014/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc
PF

2

3
4
1

Erbjudande till landets kommuner att gå med i Översvämningsfonden Sverige AB.
(2014/KS0513 016-1)

(Bil)

Nämndbudget 2015 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0538 041-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet 2014.
(2013/KS0692 006-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016.
(2013/KS0744 026-1)
(Bil)

b)

Svar på enkät från Lärarförbundet om hur kommunerna arbetar för att säkerställa att eleverna får
tillgång till behöriga lärare.
(2014/KS0583 610-1)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av vakant
tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef.
(Ärendenummer 56, 84, 92, 98-158, 160-181, 183,
185-227, 229-233, 235-261, 263-274 och 276-331/2014)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Ärendenummer 3/2014)

(Förslag: a–b till handlingarna)
PF
KU

3
1

Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland 2014-2017.
(2014/KS0257 026-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Lokalprogram för vård och omsorgsboende för
äldre.
(2013/KS0292 739-3)

(Bil)

Erasmus+Project Partnership Invitation.
(2014/KS0241 105-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-07-31
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Sjuhärads samordningsförbund, verksamhetsplan
2015-2017
(2014/KS0431-107-1)

(Bil)

Sociala omsorgsnämnden, nybyggnation på
Solundavägen 4
(2014/KS0403 293-2)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 april – 30 juni 2014, Ärende 17-18 )
( I enlighet med gällande delegation har under perioden
april till juni 2014 beslutats om 2 st nya betalkort,
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båda med en kreditgräns på 3 000 kronor).
(2014/KS0055 002-1)
(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Fristadbostäder AB, ansökan om utökad limit på koncernkontot.
(2014/KS0506-045-1)
(Bil)

E

4

Årsredovisning för 2013 från Tolkförmedling Väst.
(2014/KS0422 135-1)

(Bil)

Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning
i Sjuhärad.
(2014/KS0464 615-3)

(Bil)

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.
(2012/KS0495 612-3)

(Bil)

Reinvestering Rötkammare Sobacken.
(2014/KS0490 455-1)

(Bil)

Yttrande över planbesked för Sjömarken, Lindebergshult 1:10, 1:11.
(2012/KS0297 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Norrmalm 1:1,
Sagavallen.
(2013/KS0635 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Alideberg, del avLundby 1:1 (Skogshyddan).
(2014/KS0296 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Hässleholmen,
Stången 8 m fl.
(2014/KS0311 214-2)

(Bil)

Skrivelse till Trafikverket angående korsningsutformning
vid Funningen/Tränningstorp.
(2009/KS0370 311-2)

(Bil)
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SP

SP

6

7

Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared,
Sandared 1:40 m fl, Vägreservatet.
(2012/KS0562 214-2)

(Bil)

Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds Sommarstad
Viared 10:1 m fl.
(2012/KS0563 214-2)

(Bil)

Kc 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Erbjudande till landets kommuner att gå med i
Översvämningsfonden Sverige AB
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avböjer erbjudandet om anslutning och medlemskap i Översvämningsfonden Sverige AB

2014-08-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0513 016
Handläggare: Anna Granlund, tfn 033-352915
Datum/avdelningschef: 20140818/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Datum

Dnr 2014/KS0513 016

2014-09-01
Stadskansliet
Anna Granlund
Översvämningsfonden Sverige AB

Svar angående erbjudande till landets kommuner att
gå med i Översvämningsfonden Sverige AB
Landets kommuner har erbjudits att gå med i Översvämningsfonden Sverige AB.
Borås Stad avböjer i nuläget erbjudandet om anslutning och medlemskap i
Översvämningsfonden Sverige AB enligt vad som beskrivs i e-posten inkommen den
12 juni 2014.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2014-06-12

Till: Kommunstyrelsen
Till: Beredskapsansvarig i kommunen

Erbjudande till landets kommuner att gå med i Översvämningsfonden Sverige AB
Nu har landets kommuner möjlighet att ansluta sig till Översvämningsfonden Sverige AB.
Ett medlemskap i Översvämningsfonden Sverige AB ger kommunerna följande:




Del i beredskapslager med översvämningsskydd.
Över 70 km översvämningsbarriärer, hundratals pumpar och övrig
översvämningsskyddsutrustning.
Återbäring på Översvämningsfonden Sverige AB:s positiva resultat.

Teckningstiden, då kommunerna har möjlighet att ansluta sig till fonden, startar nu och
avslutas den 30 maj 2015.
Läs mer och kontakta oss gärna!
I de bifogade dokumenten framgår hur Översvämningsfonden Sverige fungerar och hur
kommunernas avtal med Översvämningsfonden Sverige är utformat samt fördelarna att vara
med för landets kommuner.
Vi ser fram mot att höra av er, så tveka inte att kontakta oss på Översvämningsfonden
Sverige om ni har frågor eller vill diskutera något.

Med bästa hälsningar!

Michael Luft, VD
Översvämningsfonden Sverige AB
michael.luft@oversvamningsfonden.se eller 0708-20 21 13

Översvämningsfonden Sverige AB
Vittenstensvägen 41
670 40 ÅMOTFORS

www.översvamningsfonden.se

12 juni 2014
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Detta SAMARBETSAVTAL (”Avtalet”) har den [datum] träffats mellan:
(1)

ÖVERSVÄMNINGSFONDEN SVERIGE AB, org.nr 556864-1913, (”Fonden”); och

(2)

[KOMMUN], (”Kommunen”).
Fonden och Kommunen benämns gemensamt ”Parterna” och var för sig en ”Part”.
BAKGRUND

A.

Fonden har skapats för att äga och förvalta depåer med översvämningsutrustning vilka ska
vara placerade över hela Sverige.

B.

Fonden har erbjudit svenska kommuner att teckna samarbetsavtal varigenom kommunerna
får tillgång till översvämningsutrustning i händelse av översvämning.

C.

Fonden finansieras huvudsakligen genom vinstandelslån där överskott i verksamheten
fördelas enligt vissa givna principer mellan privata investerare, Fondens ägare och
kommuner som ingår samarbetsavtal med Fonden.

D.

Fonden och Kommunen har nu kommit överens om att inleda ett samarbete på de villkor
som följer av detta Avtal.

1.

DEFINITIONER
”Depå” avser en depå bestående av cirka 15-25 stycken containrar med sammanlagt cirka
7,0 km skyddsvallar och övrig Utrustning.
”Investerare” definieras i punkt 2.2.
”Löpande Avgift” definieras i punkt 5.2.1.
”Nettoresultat” definieras i punkt 6.1.
”Samarbetspartner” avser envar av Kommunen och de övriga kommuner som ingått
samarbetsavtal med Fonden på motsvarande villkor som detta Avtal.
”Utrustning” avser den utrustning som Fonden ska hålla tillgänglig för
Samarbetspartnerna i Depåer, vilken ska utgöras av mobila skyddsvallar och barriärer (i
olika höjder samt påbyggbara), pumpar, elverk, belysning, spadar, spett och handverktyg,
tätnings- och saneringsutrustning, vadarbyxor och stövlar, flottar samt sådan ytterligare
översvämningsutrustning som Fonden anser vara nödvändig.
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”Utrustningsbeställning” definieras i punkt 3.1.
”Vinstandelslån” definieras i punkt 2.2.
”Ägarkapital” avser det kapital om minst 1 000 000 kronor som Fondens ägare har
tillskjutit eller kommer tillskjuta Fonden i form av aktiekapital och/eller aktieägartillskott.
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2.

ALLMÄNT OM SAMARBETET

2.1

Med förbehåll för punkt 2.2 nedan ska samarbetet mellan Parterna enligt detta avtal inledas
den 1 mars 2016.

2.2

Samarbetets inledande och Parternas respektive rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet
är villkorade av att Fonden senast den 31 oktober 2015 erhållit minst 30 000 000 kronor
från en eller flera externa investerare i form av vinstandelslån på huvudsakligen de villkor
som framgår av Bilaga 1 (Huvudsakliga villkor för vinstandelslån) (”Investerare” och
”Vinstandelslån”).

2.3

Fonden ska utan oskäligt dröjsmål meddela Kommunen så snart villkoret i punkt 2.2 är
uppfyllt.

3.

TILLGÅNG TILL UTRUSTNING

3.1

Fonden ska från och med den 1 mars 2016 hålla totalt tio Depåer tillgängliga för
Samarbetspartnerna vilka kommer vara placerade på olika lämpliga platser i Sverige. De
exakta platserna för Depåerna kommer beslutas av Fonden i samråd med
Samarbetspartnerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3.2

Kommunen ska skriftligen meddela Fonden när den behöver tillgång till Utrustning genom
att översända en beställning i det format som framgår av Bilaga 2 (Mall för
Utrustningsbeställning) (”Utrustningsbeställning”).

3.3

När Fonden mottagit en Utrustningsbeställning ansvarar Fonden för att en av Fonden
utsedd teamledare bege sig till den plats som angivits i Utrustningsbeställningen, så fort
som praktiskt möjligt under rådande förhållanden, för att förbereda relevant insats med en
lokal räddningsarbetare.

3.4

Respektive Depå innehåller en begränsad mängd Utrustning och det åligger respektive
Länsstyrelses att samordna och prioritera Utrustningsbeställningar. Fonden ansvarar inte
för att tillräcklig mängd Utrustning finns tillgänglig vid varje Utrustningsbeställning.

3.5

Fonden ansvarar inte för transport och leverans av Utrustning från en Depå. Dock åligger
det Fonden att förmedla kontakter med oberoende transportörer som kan leverera
Utrustningen i enlighet med Kommunens anvisningar.

4.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

4.1

Fonden ansvarar för Utrustningens skick och det åligger Fonden att tillse att underhåll av
Utrustningen sker i enlighet med tillverkarnas anvisningar. Fondens ansvarar dock inte för
Utrustningens funktion.

4.2

Fonden ska tillse att Utrustningen omfattas av lämpligt försäkringsskydd.

4.3

Båda Parter ska tillse att deras respektive verksamheter omfattas av sedvanliga personaloch ansvarsförsäkringar.

4.4

Fonden ansvarar inte för skador eller följdskador som drabbar Kommunen eller tredje man
(i) vid användande och hantering av Utrustningen, (ii) vilka orsakas av försenad eller
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utebliven leverans av Utrustningen eller (iii) vilka orsakas av Utrustningens bristande
funktion.
4.5

Fondens totala skadeståndsansvar under detta Avtal kan aldrig överstiga ett belopp
uppgående till summan av (i) de avgifter som Kommunen erlagt till Fonden och som inte
har kvittats mot återbäring i enlighet med punkt 6.4 och (ii) försäkringsersättning som
Fonden uppburit och som är hänförlig till samarbetet mellan Parterna.

5.

AVGIFTER

5.1

Administrativ startavgift

5.1.1

Kommunen ska till Fonden betala en administrativ startavgift om 30 000 kronor. Sådan
avgift ska betalas av Kommunen till ett av Fonden anvisat konto på det senare av:
(a)

det datum som infaller fem (5) bankdagar efter den dag Fonden bekräftat att
villkoret enligt punkt 2.2 är uppfyllt; och

(b)

31 oktober 2015.

5.1.2

Ingen ytterligare administrativ startavgift utgår om Avtalet förnyas i enlighet med
punkt 8.2.

5.2

Löpande Avgift

5.2.1

Kommunen ska från den 1 mars 2016 till Fonden betala en löpande avgift som på
kalenderårsbasis uppgår till produkten av (i) antalet kommuninvånare i Kommunen per den
31 december föregående år och (ii) nio (9) (”Löpande Avgift”).

5.2.2

Den Löpande Avgiften ska betalas till ett av Fonden anvisat konto kvartalsvis i förskott.

5.2.3

Om de inbetalda aggregerade Löpande Avgifterna för samtliga Samarbetspartners för ett
kalenderår överstiger 10 000 000 kronor ska det överskjutande beloppet återbetalas till
Samarbetspartnerna, fördelat dem sinsemellan pro rata i förhållande till den totala
Löpande Avgift som respektive Samarbetspartner betalat till Fonden under ifrågavarande
år.

5.2.4

Återbetalande av Löpande Avgift till Kommunen i enlighet med punkt 5.2.3 ovan ska
göras senast 31 december det år som den Löpande Avgiften avser.

5.3

Avgifter vid Utrustningsbeställning

5.3.1

Efter en Utrustningsbeställning debiteras Kommunen avgifter vilka framgår av Bilaga 3
(Avgifter vid Utrustningsbeställning).

5.3.2

Kommunen svarar även för Fondens eventuella ytterligare kostnader för nedmontering och
återställande av Utrustningen samt övriga kostnader och/eller förluster som uppstår i
samband med en Utrustningsbeställning. Sådana kostnader debiteras till självkostnad med
ett administrativt påslag om 15 procent.
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5.4

Mervärdesskatt
Samtliga angivna avgifter i denna punkt 5 och Bilaga 3 (Avgifter vid
Utrustningsbeställning) är angivna exklusive mervärdesskatt.

6.

ÅTERBÄRING

6.1

Fonden ska för varje kalenderår fastställa nettoresultatet av intäkter minus kostnader för
dess verksamhet enligt följande (”Nettoresultat”):

6.2

(a)

Fondens intäkter ska bestå av avgifter och andra ersättningar från
Samarbetspartnerna samt eventuella vinster genererade genom försäljning av
utrustning.

(b)

Fondens kostnader ska vara de kostnader som uppstår i Fondens verksamhet
(inklusive lönekostnader), ränta på eventuella banklån, eventuella förluster
genererade genom försäljning av utrustning samt beräknad värdeminskning på
Fondens lager av utrustning.

I den mån verksamheten resulterar i ett positivt Nettoresultat ska det först användas för att
täcka tidigare förluster. Därefter ska medel avsättas för investeringar, i den mån det behövs
för att marknadsvärdet av Fondens lager av Utrustning ska motsvara summan av
utestående Vinstandelslån, Ägarkapital och eventuella banklån. Återstående Nettoresultat
ska fördelas enligt följande:
(a)

först ska så mycket av Nettoresultatet tillfalla Investerarna och Fondens ägare som
vinstandelsränta att de erhåller en årlig ränta om 10 procent på Vinstandelslån och
Ägarkapital;

(b)

därefter ska ytterligare Nettoresultat delas lika, så att hälften tillfaller Fondens
ägare som förvaltningsersättning och hälften tillfaller Samarbetspartnerna som
återbäring av erlagda avgifter. Denna fördelning ska tillämpas intill dess följande
fördelning av Nettoresultatet uppnåtts:

LEGAL#10992738v4

(c)

(i)

40 procent tillfaller Fordringshavarna och Fondens ägare som
vinstandelsränta på Vinstandelslån och Ägarkapital;

(ii)

30 procent tillfaller Fondens ägare som Förvaltningsersättning; och

(iii)

30 procent tillfaller Samarbetspartnerna som återbäring av erlagda
avgifter;

slutligen ska ytterligare positivt Nettoresultat tillfalla Fondens intressenter i
enlighet med fördelningen i punkt (b) ovan.

6.3

Återbäring som tillfaller Samarbetspartnerna i enlighet med punkt 6.2 ovan ska fördelas
mellan Samarbetspartnerna pro rata i förhållande till den totala Löpande Avgift som
respektive Samarbetspartner betalat till Fonden under det år som Nettoresultatet avser.

6.4

Den del av Nettoresultatet som tillfaller Kommunen ska i första hand betalas av Fonden
genom kvittning mot de avgifter som Kommunen ska erlägga till Fonden enligt detta Avtal
under påföljande kalenderår. För det fall det återstår en Nettoresultatandel efter att sådan
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kvittning har skett ska det återstående beloppet utbetalas av Fonden till Kommunen senast
den 31 december samma år.
7.

INFORMATIONSGIVNING

7.1

Fonden ska årligen tillhandahålla sin reviderade årsredovisning och en halvårsrapport till
Kommunen och övriga Samarbetspartners så snart som möjligt efter att dessa färdigställts,
dock senast 31 maj för årsredovisningen och 31 oktober för halvårsrapporten.

7.2

Fondens årsredovisning och halvårsrapport ska innehålla resultaträkning och balansräkning
samt en specifikation av gjorda investeringar. Årsredovisningen ska dessutom innehålla en
beräkning av Nettoresultatet och fördelningen av detta.

7.3

Fonden ska bjuda in Kommunen och övriga Samarbetspartners till minst ett
informationsmöte per år vid vilket Fondens verksamhet ska presenteras. Ett sådant
informationsmöte ska hållas inom en månad från det att årsredovisningen för föregående
räkenskapsår tillställts Kommunen och övriga Samarbetspartners.

8.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

8.1

Avtalet träder ikraft från och med det datum som anges i inledningen till Avtalet och gäller
till och med den 31 december 2016.

8.2

Senast tre månader från avtalstidens utgång ska Parterna komma överens om huruvida
Avtalet ska förlängas och vilka avgifter som ska i sådant fall ska gälla för det fortsatta
samarbetet. Om Parterna kommer överens om att förlänga Avtalet ska det ske med ett
kalenderår i taget.

8.3

Oaktat vad som angetts i punkt 8.1 har en Part alltid rätt att med omedelbar verkan säga
upp Avtalet i förtid om den andra Parten:
(a)

väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar rättelse därom
inom 30 dagar; eller

(b)

kan anses ha kommit på obestånd, försätts i konkurs, ställer in sina betalningar,
upptar ackordsförhandlingar, undergår förfarande om företagsrekonstruktion eller
träder i likvidation.

9.

MEDDELANDEN

9.1

Alla meddelanden och övrig kommunikation under detta Avtal ska adresseras enligt
följande (eller till sådan annan adress som en Part senare skriftligen meddelat den andra
Parten med iakttagande av bestämmelserna i denna Punkt 9):
Fonden:

Översvämningsfonden Sverige AB
Att: Michael Luft
Vittenstensvägen 41
670 40 Åmotfors
E-post: michael.luft@oversvamningsfonden.se

Kommunen:

[Kommun]
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Att: [●]
[Adress]
E-post: [e-post]
9.2

Ett meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
(a)

om avlämnat med bud; per dagen för överlämnandet till mottagaren;

(b)

om avsänt med rekommenderat brev; tre bankdagar efter avlämnande för
postbefordran inom Sverige; eller

(c)

om skickat med e-post; per dagen mottagaren bekräftar att denne mottagit epostmeddelandet.

10.

ÖVRIGT

10.1

Ändringar och tillägg till Avtalet skall för att vara gällande göras skriftligen och
undertecknas av båda Parter.

10.2

Ingen Part har rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till en
tredje part utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande.

10.3

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

10.4

Tvister som uppstår i anledning av Samarbetsavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

ÖVERSVÄMNINGSFONDEN SVERIGE AB
________________________
Namn:

_______________________
Namn:
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[KOMMUN]
________________________
Namn:

_______________________
Namn:
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BILAGA 1
HUVUDSAKLIGA VILLKOR FÖR VINSTANDELSLÅN

PARTER
Fonden

Översvämningsfonden Sverige AB, Reg. Nr. 556864-1913.
Fonden ska ha ett aktiekapital på 500.000 kr.

Fordringshavare

Innehavare av Skuldebrev vilken blivit registrerad i Skuldboken.

VINSTANDELSLÅNET
Skuldebrev

Fordringshavarna lämnar vinstandelslån till Fonden. Det
sammanlagda lånebeloppet ska uppgå till lägst 30.000.000 kr och
högst 50.000.000 kr. Lånebeloppet kan dock komma att ökas efter
godkännande från Fordringshavarna.
Vinstandelslånet representeras av ett antal skuldebrev, vardera med
ett nominellt belopp av 1.500.000 kr. Skuldebreven utgör enkla
skuldebrev i enlighet med lag (1936:81) om skuldebrev.
Skuldebreven är fritt överlåtbara och kan pantsättas. Skuldebreven
överlåts och pantsätts genom meddelande till Fonden.
Det står Fonden fritt att vid varje årsskifte ge ut ytterligare
skuldebrev med samma villkor till andra investerare än de som
initialt lämnar vinstandelslån till Fonden. Sådana ytterligare
skuldebrev har rätt till Vinstandelsränta från och med påföljande
kalenderår.

Skuldbok

Fonden ska för Fordringshavarnas räkning registrera Skuldebreven i
en skuldbok, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas.

Lånebevis

Fonden ska utfärda ett lånebevis till varje Fordringshavare. Av
lånebeviset framgår att Fordringshavaren är registrerad i
Skuldboken för ett visst antal Skuldebrev, registrerade adress- och
kontouppgifter för Fordringshavaren samt adressuppgifter för
Fonden.
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Lånebeviset utgör inget värdepapper utan utgör endast en
bekräftelse av de registreringar som per dagen för utfärdandet finns
i Skuldboken avseende de angivna Skuldebreven.
Skuldebrevens status

Skuldebreven utgör direkta och icke säkerställda skyldigheter för
Fonden. Samtliga Skuldebrev ger samma rätt gentemot Fonden.
Återbetalning av lånebeloppet under Skuldebreven är villkorad av
att Fonden har tillräckliga medel för att genomföra en återbetalning.
Om det behövs för att undvika likvidation eller insolvens ska

7(15)

12 juni 2014

lånebeloppet reduceras så att Fondens aktiekapital alltid är intakt.
Valuta

Skuldebreven är denominerade i svenska kronor.

Ägarkapital

Ägarna ska tillskjuta ett kapital om minst 1.000.000 kr till Fonden i
form av aktiekapital och aktieägartillskott. Detta ska användas till
investeringar och har rätt till samma avkastning som Skuldebreven.

Banklån

Fonden får ta upp banklån till ett belopp som från tid till annan inte
överstiger 60 % av Vinstandelslånet.

Investeringsbelopp

Summan av det nominella beloppet av alla utestående Skuldebrev,
minskat med det belopp vilket återbetalats i enlighet med Villkoren,
plus eventuellt Banklån och Ägarkapital.
Investeringsbeloppet kan temporärt användas för att betala
kostnader i Fonden men ska i så fall återställas med användande av
kommande intäkter innan någon avkastning eller återbäring
utbetalas.

INVESTERINGAR
Syfte

Fondens syfte är att bygga upp och administrera en beredskap mot
översvämningar genom att skapa och hantera ett beredskapslager av
mobil skyddsutrustning vilken mot ersättning ska hållas tillgänglig
för svenska kommuner (”Samarbetspartnerna”) i enlighet med
Samarbetsavtal.
Fonden ska därutöver vid behov kunna sälja tillgänglig utrustning
för att användas vid internationella insatser och liknande. Det
belopp som erhålles genom sådan försäljning ska användas till att
återbetala eventuellt Banklån eller snarast investeras i ny utrustning.
Överskott som genereras vid sådan försäljning kan dock användas
till avkastning eller återbäring.
Utrustning till ett värde motsvarande minst 60 % av
Investeringsbeloppet (exklusive eventuellt Banklån) ska alltid hållas
tillgänglig i beredskapslager för Samarbetspartnerna.
Fonden ska inte bedriva någon annan verksamhet än sådan som
hänger samman med dessa syften.
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Fondens investeringar

Investeringsbeloppet ska användas av Fonden för att förvärva
moderna mobila skyddsvallar och barriärer (i olika höjder samt
påbyggbara), pumpar, elverk, belysning, spadar, spett och
handverktyg, tätnings- och saneringsutrustning, vadarbyxor och
stövlar, flottar samt sådan ytterligare översvämningsutrustning som
Fonden anser nödvändig.
Den del av Investeringsbeloppet som inte är investerad i utrustning
ska hållas på räntebärande bankkonto eller investeras i likvida
räntebärande värdepapper med låg risk.
I den mån Fondens utrustning förslits, minskar i värde eller kasseras
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ska Fondens intäkter i första hand användas till investering i
ytterligare utrustning, så att summan av (i) marknadsvärdet av den
utrustning som Fonden innehar och (ii) de medel som avsatts till
investeringar, men vilka ännu inte investerats, uppgår till
Investeringsbeloppet.
Tidtabell

Avsikten är att Fondens verksamhet ska inledas den 31 oktober
2015 och att investeringar ska göras under tre månader därefter så
att beredskapslager med utrustning finns tillgängliga för
Samarbetspartnerna från och med den 1 mars 2016.

ÄGANDE
Moderbolag

Fonden kommer att vara ett helägt dotterbolag till
Översvämningsfonden Holding AB.

Indirekt ägande

Fonden kommer initialt att via Moderbolaget ägas av EkoVäst
Invest AB, Nilu AB och StenVreta Kapitalförvaltning AB. Nilu AB
ägs till hälften av Michael Luft och till hälften av Lars Nilsson.
StenVreta Kapitalförvaltning ägs till 100 % av Stefan Holmgren.
Ägandet i Fonden kan dock komma att breddas, men Stefan
Holmgren, Michael Luft och Lars Nilsson ska alltid tillsammans
(indirekt) äga mer än 50 % av Fonden.

FÖRVALTNING
Styrelse

Fondens beslutande organ är dess styrelse och det är Fondens
styrelse som kommer att ha det yttersta ansvaret för Fondens
verksamhet. Styrelsen utses av Fondens ägare.
Styrelsen kommer initialt att bestå av följande personer:
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Stefan Holmgren
Michael Luft
Ulf Ljungdahl

Nyckelpersoner

Stefan Holmgren och Michael Luft eller sådan person som kan
komma att ersätta någon av dem efter godkännande av
Fordringshavarna.

Fondens ledning

Fondens verksamhet ska ledas och administreras av
Nyckelpersonerna, vilka vardera ska ägna minst 50 % av normal
arbetstid åt Fondens verksamhet.
Om någon Nyckelperson upphör att vara verksam i Fonden, ska
ägaren och Fordringshavarna skyndsamt söka ersättare. En sådan
ersättare måste godkännas av Fordringshavarna.
Om båda Nyckelpersonerna upphör att vara verksamma i Fonden
och en eller flera ersättare inte godkänts av Fordringshavarna inom
sex månader ska Fonden avvecklas om Fordringshavarna begär det.

9(15)

12 juni 2014

Investerarrepresentation

Fordringshavarna ska gemensamt ha rätt att utse två personer som
observatörer i Fonden. Dessa observatörer ska ha rätt till samma
information som styrelseledamöterna i Fonden samt ha rätt att delta
i diskussioner med styrelseledamöterna före (och i anslutning till)
styrelsemöten i Fonden. Observatörerna ska på begäran ingå
särskilda sekretessavtal avseende den information de tar del av.

AVKASTNING OCH ÅTERBÄRING
Nettoresultat

Fonden ska för varje kalenderår fastställa nettoresultatet för
verksamheten.
Fondens intäkter kommer att bestå av avgifter och andra
ersättningar från Samarbetspartnerna samt eventuella vinster
genererade genom försäljning av utrustning.
Fondens resultat ska belastas med de kostnader som uppstår i
Fondens verksamhet, ränta på eventuellt Banklån, eventuella
förluster genererade genom försäljning av utrustning samt beräknad
värdeminskning på Fondens lager av utrustning.
Nyckelpersonerna ska ha rätt till en lön på 45.000 kr per månad.
Utöver sådan lön får Fonden inte belastas med någon kostnad som
ska erläggas till Nyckelperson eller närstående bolag.
I den mån verksamheten resulterar i ett positivt nettoresultat ska det
först användas för att täcka tidigare förluster. Därefter ska medel
avsättas för investeringar, i den mån det behövs för att
marknadsvärdet av Fondens lager av utrustning ska motsvara
Investeringsbeloppet.

Resultatfördelning

Först ska så mycket av Nettoresultatet tillfalla Fordringshavarna
och ägarna som vinstandelsränta att de erhåller en årlig ränta om 10
% på Vinstandelslån och Ägarkapital.
Därefter ska ytterligare Nettoresultat delas lika, så att hälften
tillfaller Fondens ägare som Förvaltningsersättning och hälften
tillfaller Samarbetspartnerna som återbäring av erlagda avgifter.
Denna fördelning ska tillämpas intill dess följande fördelning av
Nettoresultatet uppnåtts:
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40 % tillfaller Fordringshavarna och ägarna som
vinstandelsränta på Vinstandelslån och Ägarkapital
30 % tillfaller Fondens ägare som Förvaltningsersättning
30 % tillfaller Samarbetspartnerna som återbäring av
erlagda avgifter

Slutligen ska ytterligare Nettoresultat tillfalla Fondens intressenter i
enlighet med fördelningen medtagen i stycket ovan.
Vinstandelsränta till Fordringshavarna och återbäring av erlagda
avgifter är skattemässigt avdragsgill för Fonden. I den mån
Förvaltningsersättningen och Vinstandelsränta till ägarna inte är
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avdragsgill ska eventuell skatt bäras av Fondens ägare.
Utbetalning

Vinstandelsränta och Förvaltningsersättning utbetalas årligen efter
det att Nettoresultatet fastställts.
Återbäring till Samarbetspartnerna utbetalas genom kvittning mot
avgifter under kommande kalenderår.
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ÅTERBETALNING
Ordinarie återbetalning

Om Fordringshavarna inte godkänner en förlängning ska Fonden
avvecklas efter utgången av 2024. Utrustningen ska då avyttras så
snart detta skäligen kan göras utan att förorsaka onödig förlust.
Sedan alla tillgångar sålts och alla andra skulder betalts ska
Vinstandelslånet återbetalas. Fonden är dock inte skyldig att
återbetala Vinstandelslånet med ett högre belopp än de medel som
då återstår.

Uppsägning av
Fordringshavarna

Fordringhavarna har rätt att förklara sina respektive Skuldebrev
förfallna till betalning i förtid om någon av följande
uppsägningsgrunder inträffat och alltjämt föreligger:
(a)

Fonden fullgör inte sina förpliktelser enligt Villkoren, under
förutsättning att Fordringshavare representerande minst
hälften av lånebeloppet har uppmanat Fonden att vidta
rättelse och Fonden inte vidtagit rättelse;

(b)

båda Nyckelpersonerna har lämnat Fonden och någon ny inte
godkänts inom sex månader

(c)

tillgång tillhörande Fonden har utmätts

(d)

Fonden har (i) ställt in sina betalningar, (ii) ansökt eller
medgett ansökan om företagsrekonstruktion eller liknande
förfarande, (iii) försatts i konkurs eller själv ansökt om att
försättas i konkurs

(e)

beslut har fattats om att Fonden ska träda i likvidation, uppgå
i ett annat bolag eller delas

(f)

Stefan Holmgren, Michael Luft och Lars Nilsson tillsammans
direkt eller indirekt äger mindre än 50,1 % av Fonden

Försäljning av utrustning

Om Vinstandelslånet (eller del därav) sägs upp till betalning av
Fordringshavarna ska utrustningen avyttras så snart detta skäligen
kan göras utan att förorsaka onödig förlust och med beaktande av
ingångna Samarbetsavtal.

Särskild förvaltning

Om Vinstandelslånet i sin helhet sägs upp till betalning av
Fordringshavarna har de rätt att besluta om att förvaltningen av
Fonden och avyttringen av utrustningen ska omhändertas av en
särskilt utsedd förvaltare.
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Avveckling i förtid

Fonden äger rätt att med minst 90 dagars varsel återbetala
Vinstandelslånet i förtid vid det årsskifte som följer närmast efter
utgången av sådan uppsägningstid. Sådan förfallodag får dock
tidigast infalla den 31 december 2018.

Ändrade lagar

Fonden äger rätt att när som helst återbetala Vinstandelslånet i
förtid vid förändring av lagar eller regler (inklusive deras
tillämpning) vilka påverkar Fondens verksamhet negativt.

RAPPORTERING OCH MÖTE
Rapporter

Fonden kommer att tillhandahålla sin reviderade årsredovisning och
en halvårsrapport till Fordringshavarna.
Årsredovisningen kommer att innehålla resultaträkning och
balansräkning, en specifikation av gjorda investeringar samt en
beräkning av Nettoresultat och fördelningen av detta.

Informationsmöte

Fonden ska bjuda in Fordringshavarna till ett årligt
informationsmöte vid vilket Fondens verksamhet ska presenteras.
Detta möte ska hållas inom en månad efter det att årsredovisning för
det gångna kalenderåret tillställts Fordringshavarna.

Övrig information

Fonden ska informera Fordringshavarna om det inträffar någon
händelse av väsentlig betydelse för Fonden och om det inträffar
någon händelse som kan utgöra grund för en förtida uppsägning av
Vinstandelslånet.

Fordringshavarnas
samtycke

Följande av Fondens beslut kräver att två tredjedelar av de
Fordringshavare som deltar i beslutet samtycke därtill:
(a)

ändring av eller avvikelse från bestämmelse i Villkoren

(b)

ökning av det totala lånebeloppet

(c)

godkännande av ägarförändring

(d)

godkännande av en ny Nyckelperson
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Följande beslut av Fondens beslut kräver att samtliga
Fordringshavare som deltar i beslutet samtycker därtill:
(a)

ändring av verksamheten

(b)

reducering av Vinstandelsräntan eller förändring av
beräkningen av sådant belopp

(c)

förändring av förfallodag för Vinstandelsränta eller beslut om
tidigare eller senare återbetalningsdag för Vinstandelslånet

(a)

Fonden ska inte lämna aktieutdelning, återköpa egna aktier
eller göra någon återbetalning eller nedsättning av

ÖVRIGT
Allmänna åtaganden
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aktiekapitalet eller göra någon annan värdeöverföring till sina
ägare såvida annat inte uttryckligen framgår av Villkoren.

Tillämplig lag och tvist

(b)

Fonden ska inte bedriva annan verksamhet än vad som
framgår av Villkoren.

(c)

Fonden ska tillse att avtal och andra affärsförbindelser mellan
Fonden, å ena sidan, och Nyckelpersonerna, ägare och/eller
närstående bolag, å andra sidan, ska ske på marknadsmässiga
villkor och godkänns av Fordringsägarna. Särskilt
godkännande krävs dock inte för avtal avseende
administrationen av Fonden i enlighet med Villkoren.

(d) Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.
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(e) Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt
avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av
tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.
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BILAGA 2
MALL FÖR UTRUSTNINGSBESTÄLLNING

Från:

[Kommun] (“Kommunen”)
[Adress]

Till:

Översvämningsfonden Sverige AB (“Fonden”)
Att: Michael Luft
Vittenstensvägen 41
670 40 Åmotfors
[Datum]

UTRUSTNINGSBESTÄLLNING
Vi hänvisar till samarbetsavtal daterat [datum] mellan Kommunen och Fonden (”Avtalet”). Detta
utgör en Utrustningsbeställning (såsom definierat i Avtalet).

Geografiskt läge:

[Kommunen att ange plats för översvämning (GPS-position)]

Tidpunkt för behov:

[Kommunen att ange tidpunkt då utrustning senast kommer
behövas alternativt om situationen är akut]

Beskrivning av förhållanden:

[Kommunen att infoga en kortfattad lägesbeskrivning]

Behovsomfattning:

[Kommunen att uppskatta mängd utrustning som behövs]

Kontaktpersoner:

[Kommunen att ange namn och kontaktuppgifter till en eller
flera relevanta kontaktpersoner i samband med insatsen]
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[KOMMUN]
________________________
Namn:

_______________________
Namn:
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BILAGA 3
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AVGIFTER VID UTRUSTNINGSBESTÄLLNING

Specifikation

Avgift

Transport av container med Utrustning:

200 kronor per mil och container

Biträde vid upp- och nedmontering av Utrustning:

430 kronor per timme och person

Rengöring och återställande av Utrustning:

430 kronor per timme och person

Generell hyresavgift för Utrustning:

9 000 kronor per container från och
med tredje veckan från leverans

Förbrukningsmateriel, mobilkran, markarbeten etc.:

Självkostnadspris
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Presentation
av

Översvämningsfonden Sverige AB
www.översvämningsfonden.se
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Modern översvämningsskyddsmateriel
Översvämningsfonden Sverige AB är en fond där det offentliga och privata samverkar för att
hantera det ökande behovet av kostsamt beredskapsmaterial för att skydda sig mot
översvämningar.
Översvämningsfonden Sverige AB erbjuder landets kommuner och myndigheter tillgång till
modern och effektiv översvämningsskyddsmaterial. Utrustningen förvaras i containerbaserade depåer runtom i landet och kan beställas fram med ett par timmars varsel.
Utrustningen består av mobila skyddsvallar och vattenbarriärer, kraftfulla pumpar och
kringutrustning. Dessa kan enkelt sättas upp när vattnet stiger för att skydda samhällsviktiga
funktioner, men även annan offentlig samt privat egendom.
Idag har svenska samhället mycket begränsade resurser. Genom samarbetsavtal med
Översvämningsfonden Sverige AB får kommunerna tillgång till mer än 75 km barriärer och
hundratals pumpar. Man kommer då att kunna skydda egendom och funktioner och
begränsa skador i flera regioner i landet samtidigt.

Betydande besparingar
Med tillgång till Översvämningsfonden Sverige ABs materiel kan betydande belopp sparas
(och Sveriges regerings ambition med översvämningsförordningen (2009:956) samt EUdirektiv kan uppfyllas). Besparingarna består av att kommuner slipper bekosta och
administrera egna resurser men framför allt i att skadekostnader begränsas. Skadekostnader
är kostnader för att reparera och återställa efter översvämningar. Dessa är omfattande och
drabbar kommunerna i efterhand eftersom VA-lagen ger kommunernas VA-bolag strikt
ansvar för översvämningsskador (upp till och med s.k. tioårsregn). Försäkringsbolagen driver
regelmässigt regresskrav mot VA-bolagen för att hämta tillbaka kostnader efter reglering av
översvämningsskador hos företag och privatpersoner.
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Utrustning och depåer
Det finns på den svenska marknaden, svenska och
utländska produkter som är mycket bra för att stoppa
stigande vatten, t ex olika typer av mobila skyddsvallar,
barriärer och pumpar m.m. Dessa är mycket dyra i inköp och
kostsamma att hantera. Därför skapas
Översvämningsfonden Sverige AB, som på ett
kostnadseffektivt sätt både kan hålla nere kostnader (genom
kollektivt samarbete) och ytterligare sänka kostnader genom
att tillgodogöra sig av de kommersiella drivkrafter som en
fristående fond kan erbjuda.
Översvämningsfonden Sverige AB skall inneha barriärer och
utrustning som skall fungera som förstärkningsmateriel till
den lokala räddningstjänsten i respektive kommun. Dessa
kan när behov uppträder med ett par timmars varsel
rekvirera erforderlig mängd utrustning och enkelt sätta upp
den. Något som idag endast är möjligt i mycket begränsad
omfattning.

Hur fungerar Översvämningsfonden Sverige AB?
Översvämningsfonden Sverige AB är en ny typ av fond där villkoren ger både investerare
och samarbetspartners rätt till återbäring av det överskott som skapas i fonden.
Översvämningsfonden Sverige AB är en fond där det offentliga och privata samverkar.
Privata investerare investerar kapital om 30-50 mkr i Översvämningsfonden Sverige AB
genom vinstandelslån, som ger rätt till 40% av verksamhetens överskott, se fondvillkor.
Kommuner som är i behov av tillgång till beredskapsmaterial kan teckna samarbetsavtal med
Översvämningsfonden Sverige AB mot en årsavgift. Den samlade årsavgiften avser att
finansiera Översvämningsfonden Sverige AB:s årliga driftskostnad. Samarbetspartner har
rätt till 30% av Översvämningsfonden Sverige AB:s överskott som återbäring, se fondvillkor.
Översvämningsfonden Sverige AB:s grundare och ägare är driftsansvariga och ges rätt till
del av verksamhetens överskott på 30% som förvaltningsavgift.
Översvämningsfonden Sverige AB:s beredskapslager kommer att vara av betydande storlek
och förmodligen bli ett av de största samlade lagren av mobilt översvämningsmaterial i
världen.
Ett beredskapslager av den här storleken skall till vissa delar användas vid internationella
insatser och försäljas på export när så är möjligt, och omgående ersättas med nytt material.
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En omsättningshastighet genom försäljning vid internationella insatser säkerställer att
beredskapslagret oavkortat håller en hög kvalité och tillför Översvämningsfonden Sverige AB
överskott genom reavinster.

Årsavgiften
Årsavgiften beräknas till 9 kr/år och kommuninvånare plus moms. Priset är beräknat på att
ca 50 kommuner av en genomsnittlig storlek på 20.000 invånare ansluter sig som
samarbetspartners.
(För landets befolkningsmässigt största kommuner kan komma att ske en separat beräkning
av underlag, behov och resurser för beräkning av årsavgiften.)
Skulle fler kommuner och invånare ansluta sig, blir årsavgiften lägre då den totala samlade
årsavgiften är maximerad till 10 mkr/år.

Översvämningsfonden Sverige AB:s kalkyl – Räkneexempel
Nedanstående kalkyl bygger på att år 2016 kommer att innebära en etableringsfas på den
internationella marknaden, och att full drift nås först 2017.
Antagande:





Kommuner med ca 1.100.000 invånare har tecknat samarbetsavtal.
Avtal med ca 50 kommuner
Fonden startar sin verksamhet den 1:e mars 2016
Översvämningsfonden Sverige AB har levererat utrustning till internationella insatser och därmed
omsatt delar av lagret via exportförsäljning.
 Investerat kapital uppgår till 30 mkr.
Mkr

2016

2017

2018

Årsavgifter kommuner

8,3

10,0

10,0

Administrativ startavgift

1,5

Reavinster trading/export

7,0

22,0

22,0

16,8

32,0

32,0

- 10,0

-10,0

-10,0

Summa kostnader

-10,0

-10,0

-10,0

Resultat

+6,8

+ 22,0

+ 22,0

Intäkter

Summa intäkter
Kostnader
Organsiationskostnader
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Från år 2017, med verksamheten i full drift, resultat att fördela, (hänsyn har inte tagits till
skattekonsekvenser), mellan investerare 40%, samarbetspartners 30% och ägare 30%.
 Investerare 40 % = 8,8 mkr = årsavkastning 29%.
 Samarbetspartners 30 % = 6,6 mkr fördelat på ca 1.100.000 invånare = 6 kr/invånare.
(Årsavgift per invånare 9 kr före moms ./. återbäring 6 kr = 3,0 kronor per invånare och år
+ moms).
 Grundare och ägare 30 % = 6,6 mkr.
Se vidare fondvillkor.
Detaljerade kalkyler kan erhållas på förfrågan.

Översvämningsfonden Sverige AB:s organisation
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Grundare till Översvämningsfonden Sverige AB

Firma Översvämningsfonden Sverige AB, 556864-1913
Nedanstående företag och personer har grundat Översvämningsfonden Sverige AB och har
investerat i uppbyggnaden av verksamheten sedan starten 2011.
EkoVäst Invest AB, www.ekovastinvest.se
EkoVäst Invest AB är ett lokalt investmentbolag som är verksamt i Värmland och Dalsland.
EkoVäst Invest AB har grundats och ägs av:
- Arvika Kommun
- Westra Wermlands Sparbank- O.F. Ahlmark o eftr. AB
- Länsförsäkringar Värmland
- Fryksdalens Sparbank
- Konsum Värmland
- Inlandsinnovation
- Dalslands Sparbank
EkoVäst Invest AB:s ägarandel i Översvämningsfonden Sverige AB är 25%.
EkoVäst Invest AB representeras av Ulf Ljungdahl i Översvämningsfondens AB:s styrelse
som styrelseledamot och vice ordförande. Ulf Ljungdahl har bland annat under 10 år varit VD
för Handelskammaren i Värmland, dessförinnan har han bland annat jobbat åtta år inom
IKEA och startade upp deras verksam i Asien.
Nilu AB, www.nilu.se
Nilu AB är ett bolag inriktat på värderingsverksamhet samt handel med maskiner och fordon.
Bolagets VD och delägare Michael Luft grundade 1991 auktionsföretaget KVD
Kvarndammen auktioner och ledde bland annat bolaget som VD, styrelseledamot och
delägare fram till 2010, då bolaget såldes till Ratos. Nilu AB:s ägarandel i
Översvämningsfonden Sverige AB är 37,5%. Michael Luft är utbildad jurist från Göteborgs
Universitet.
Michael Luft arbetar som VD för Översvämningsfonden Sverige AB och är styrelseledamot.
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StensVreta Kapitalförvaltning AB, www.stensvreta.se
StensVreta Kapitalförvaltning AB är ett investmentbolag som inriktar sig på
utvecklingsföretag. Bolagets VD och ägare Stefan Holmgren drev auktionsföretaget KVD
Kvarndammen Auktioner som arbetande styrelseordförande och delägare fram till 2010, då
bolaget såldes till Ratos. StensVreta Kapitalförvaltning AB:s ägarandel i
Översvämningsfonden Sverige AB är 37,5%. Stefan Holmgren är utbildad jurist från
Göteborgs Universitet och har innehaft ett flertal chefsbefattningar inom SEB koncernen och
samt varit CFO och Kapitalförvaltningschef på Sjätte AP-fonden.
Stefan Holmgren har befattningen som arbetande styrelseordförande i
Översvämningsfonden Sverige AB.

Tidsplan Översvämningsfonden Sverige AB
Fram t.o.m. den 30/5 2015 har svenska kommuner möjlighet att teckna sig för
samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige AB.
Om tillräckligt många kommuner tecknar samarbetsavtal med Översvämningsfonden Sverige
AB, genomför ägarna en nyemission som säkerställer förutsättningarna för att resa 30 mkr
såsom vinstandelslån från investerare, under tidsperioden fram till den 31/10 2015.
Under nov månad 2015 lägger Översvämningsfonden Sverige AB order på
beredskapsmaterial på motsvarande 30 mkr.
Den 1/3 2016 är 10 depåer runt om i Sverige fullt utrustade och Översvämningsfonden
Sverige AB:s organisation fullt fungerande.
För mer information vänligen kontakta Översvämningsfonden Sverige AB:s VD Michael Luft,
tel. 0708-20 21 13, michael.luft@floodteam.se.

Åmotsfors den 12 juni 2014
Översvämningsfonden Sverige AB

Stefan Holmgren
Styrelseordförande

Michael Luft
VD

Kc3
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Nämndbudget 2015 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens budget består av två ramar, Stadskansliet och Kommungemensam verksamhet.
Kommunbidraget uppgår till 162 600 tkr, fördelat på Stadskansliet 62 150 tkr och på
Kommungemensam verksamhet 100 450 tkr.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2015:1 för Kommunstyrelsen fastställs.

2014-08-19
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

Tilläggsäskanden i budget 2015:1

tkr

Stadskansliet
Ökade kapitalkostnader för Hällered

914

Ökade kapitalkostnader för markförsörjning

700

En årsarbetare på Kvalitet och Utveckling

728

Kommungemensam verksamhet
Ökade kostnader Västtrafik

1 100

Summa

3 442

2 Omvärldsanalys
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt systematiska
arbete med ständiga förbättringar samt vår skicklighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens,
och sedan behålla och utveckla dem. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden måste vi stärka vårt
arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både möjligheterna till personlig utveckling och vår positiva
arbetsmiljö.
Det blir också allt viktigare för kommunen att ta reda på boråsarnas uppfattning om kvaliteten på de
tjänster som erbjuds. Olika former av brukar- och medborgarundersökningar är medel för att göra detta
och en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheterna.
Borås Stad ska tillsammans med Trafikverket studera Götalandsbanans stäckning och resultatet av det
arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta utveckling.
Industriinvesteringar är en viktig del av tillväxtarbetet, fokus ligger dels på att ta fram mer industrimark
och dels på att utbilda vår personal i bemötande och professionell myndighetsutövning. För att
ytterligare öka vår proffessionalitet byggs Business Region Borås upp; där kommunerna i Sjuhärad
samarbetar i mottagarservice av nya investeringar, gemensam översiktsplan för industrimark, gemensam
information och marknadsföring.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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Bostadsmarknaden
Det råder fortsatt bostadsbrist i Borås, framförallt gällande hyresrätter. Det har inneburit förbättrade
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och mycket har hänt de senaste åren och nyproduktionen
fortsätter. Det pågår detaljplanearbete för ytterligare hyresrätter, bostadsrätter och småhus. I de större
tätorterna behövs fler bostäder i anslutning till service och kommunikationer för att öka möjligheten
för de äldre som vill byta sin bostad till ett mindre, mer tillgängligt och lättskött boende.
Ett vällokaliserat bostadsbyggande bidrar till en hållbar utveckling. Det bedrivs ett brett förankrat
arbete med den kommuntäckande översiktsplanen, Öp15. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder och verksamheter.

3 Kommunfullmäktiges och nämndens
indikatorer
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Utfall
2013

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

183 907

Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

2

-

2

2

200 000

183 462

200 000

200 000

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Medborgardialog fördjupar demokration genom medborgarnas synpunkter på aktuella frågor.
Medborgardialogen är en möjlighet till inflytande även mellan valen. Medborgardialog är en bra metod
när Kommunstyrelsen behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i
en viss fråga. Under 2015 planerar Kommunstyrelsen att genomföra medborgardialoger.

Antal gästnätter i Borås.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi mäter besöksnäringen I turistekonomiska effekter, där komersiella övernattningar är en stor del av
den effekten. Bolaget och Nationen målsatte man år 2010 att fördubbla de turisteknomiska effekterna
fram till år 2020. Det skulle innebära en ökning på 8% år. För Borås del är attraktivare reseanledningar
enda sättet att nå målet. Ex ett utvecklat besöksområde inom Borås Eventområde, Textile Fashion
Center och framförallt ett ombyggt Kongresshus. Även evenemang är reseanledningar. Året 2012 och
2013 hade vi färre publika evenemang än 2011 och inplanerat 2014 med SM veckan och 2015 då vi har
O-ringen I Borås.

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015

5(24)

3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Tillgång till mark för företagande, m2.
Borås Stads näringslivsklimat - ranking
enligt Svenskt näringsliv.

Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

250 000

250 000

40

40

78

78

78

200

200

200

250 000
59

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.
Antal nya arbetstillfällen vid
företagsetableringar, ny- och
ometableringar.

50

36

Tillgång till mark för företagande, m2.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen tillser att det årligen finns god tillgång på mark för företagsetablering.

Borås Stads näringslivsklimat - ranking enligt Svenskt näringsliv.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Utbildning internt om bemötande i projektet " insikt"
- framtagning av ny industrimark
- "En dörr in" - arbete
- Genomförande av Business Region Borås

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Uppmuntra företag till nyanställningar
- Aktiv bearbetning av företag för etablering i Borås
- Stimulera nyföretagande
- Deltagande i arbetsmarknadsprojekt

Antal nya arbetstillfällen vid företagsetableringar, ny- och ometableringar.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Ta väl hand om förfrågningar och sälja in Borås
- Aktiv bearbetning av företag och investerare för att få etableringar till Borås

Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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3.3 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Målvärde
2014

Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan.
Förtätning av stadskärnan, antal
nyinflyttade till centrum.

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

100

100

200

200

33

33

33

108

108

108

100
137

Andel hyresrätter vid markanvisning för
bostäder, %.
Handelsindex – attraktiv handel.

200

118

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag att ta fram detaljplaner för att uppfylla
målet samt entusiasmera och tillsammans med fastighetsägarna utveckla stadskärnan.

Andel hyresrätter vid markanvisning för bostäder, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Genom beslut om markanvisning

Handelsindex – attraktiv handel.

Så når nämnden målet för indikatorn
- Handelsutredning
- Nytt handelsområde Viared Östra
- Handelsråd för nyetableringar
- Aktivt deltagande i Citys etableringsgrupp
- Satsning på e-handeln

3.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

Antal föreningar från landsbygden som
sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.

50

-

50

50

Andel hushåll och företag som har tillgång
till bredband om minst 100Mbit/s, %.

47

-

47

47

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall
2013

Antal föreningar från landsbygden som sökt och fått bidrag för Lokal utveckling.

Så når nämnden målet för indikatorn
Informera om bidraget och dess orsak och önskan till resultat

3.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Utfall
2013

Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

5

4

-1,3

4

4

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Kommunen vidtar åtgärder för hållbara transporter och uppmuntrar till ett hållbart resande genom
mobility management.
Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden

3.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal arbetsplatser inom Borås Stad som
serverar Fairtrade-märkta produkter.
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2013

Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

1

1

1

1
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3.7 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbeten.

Utfall
2013

Målvärde
2014

Utfall T1
2014

Målvärde
2015

Målvärde
2018

2,4

2

2,3

2

2

0

0

0

0

0

52

55,4

55

55

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det är sannolikt att målet för 2014 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör,
påverkar dock enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. Könsuppdelad statistik visar att kvinnorna
på Stadskansliet har högre sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid än männen under perioden 130401140331. Kvinnornas frånvaro är 3,4 % jämfört med männens sjukfrånvaro som uppgår till 0,3 % av
ordinarie arbetstid. En viss dold sjukfrånvaro döljer sig i statistiken, eftersom flexledighet tillåts vid
sjukdom på förvaltningen. Det är inte aktuellt att revidera andelen sjukfrånvaro i det längre
perspektivet. I enlighet med vad som beskrivs i Stadskansliets plan för lika rättigheter och möjligheter
är tidiga insatser och åtgärder avgörande för snabb återgång vid sjukfrånvaro. Det är också viktigt att
tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Det finns ingen anledning för Stadskansliet att använda timanställd personal, varför de framtida målen
torde vara rimliga att uppnå.

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

Så når nämnden målet för indikatorn
Personalstatistiken visar att 38 personer (49,35 %) inte hade någon registrerad sjukfrånvaro under 2013.
(19 kvinnor och 19 män) Procentuellt sett är skillnaden stor mellan könen. 67,86 % av männen på
Stadskansliet har inte haft någon sjukfrånvaro. Motsvarande mått för kvinnor är 38,78 %. Vid
tertialuppföljning 1 2014 kan vi konstatera att måttet hälsa ökat något. Förvaltningen arbetar
systematiskt med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete, varför det inte är osannolikt att andelen friska
medarbetare ökar ytterligare i det längre perspektivet. Förvaltningen fortsätter fokusera på
förvaltningens prioriterade områden som togs fram i samband med medarbetarenkätsundersökningen.
De prioriterade områdena har tagits fram med hänsyn tagen till de friskfaktorer som bidrar till en högre
frekvens av långtidsfriska medarbetare.
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4 Nämndens förbättrings- och
förändringsområden
5 Nämndens verksamhet 1
5.1 Stadskansliet
5.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

64 174

56 246

53 887

53 309

-144 161

-117 670

-116 336

-117 801

Nettokostnader

-79 987

-61 424

-62 449

-64 492

Kommunbidrag

79 678

61 424

61 424

62 150

-309

0

-1 025

-2 342

5 000

5 000

5 000

5 000

-47 634

-87 600

-87 600

-87 512

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

5.3 Nämndens uppgift
Stadskansliet ska utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt följa upp, utvärdera och
utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor,
informera om ny lagstiftning och huvudmannaskapsgränser. Kommunstyrelsen har även rollen som
”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens verksamhet.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering
och analys av nämndernas resultat.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyrning,
personal/förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling och
kommunikation/marknadsföring.

5.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2015 blir 62,15 mnkr, vilket är en ökning, som följd av den årliga uppräkningen,
med 1,3 mnkr av Kommunfullmäktiges kommunbidrag 2014. Flera av de uppdrag som ges
Stadskansliet ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel. Dessa
fördelas under året ut till de verksamheter de berör, ett exempel på projekt är "Stöd till Lokal
utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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Verksamheten Stadskansliet äskar om ett ökat kommunbidrag på 2 342 tkr fördelat enligt följande:
Kapitalkostnaderna för Hällered ökar betydligt under 2015 då hela området nu är färdigställt. Dock
täcks inte dessa kostnader av ökade arrendeintäkter då kommunen är bunden av avtalet med Asta Zero.
Underskottet för denna verksamhet beräknas till 914 tkr.
Kapitalkostnaderna för övriga verksamheter inom mark har ökat mer än uppräkningen på 1,3 % och
mest ökar kostnaderna för markförsörjning. Arrendeintäkterna räknas inte upp då avtalen inte är
omförhandlingsbara under 2015 vilket medför att 700 tkr i ökade kapitalkostnader behöver täckas.
Kvalitet och Utveckling behöver förstärka med en årsarbetare, till en kostnad av 728 tkr, som ska
förvalta och vidareutveckla synpunktshanteringen samt fortsätta arbetet med att utveckla och bygga etjänster i kommunen, som det finns ett stort behov av i förvaltningarna.

5.5 Verksamhet 2015
Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

6 091

1 699

1 699

1 777

Kostnad

-82 584

-60 445

-60 445

-61 647

Nettokostnad

-76 493

-58 746

-58 746

-59 870

2 019

1 000

750

750

-11 186

-9 889

-9 889

-9 877

-9 167

-8 889

-9 139

-9 127

363

320

320

350

Kostnad

-3 189

-3 554

-3 554

-3 645

Nettokostnad

-2 826

-3 234

-3 234

-3 295

15 723

15 462

13 983

12 867

-16 120

-15 754

-14 420

-13 463

-397

-292

-437

-596

Kostnad

-68

-56

-56

-57

Nettokostnad

-68

-56

-56

-57

Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Administrativ service
(juridik)
Intäkt

Personaladministration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

2

Kostnad

-10 608

-10 723

-10 723

-10 803

Nettokostnad

-10 606

-10 723

-10 723

-10 803

23 203

20 500

20 500

20 500

Markförsörjning
Intäkt
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Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

-11 781

-10 950

-10 950

-11 662

11 422

9 550

9 550

8 838

Kostnad

-140

-140

-140

-140

Nettokostnad

-140

-140

-140

-140

2 443

2 450

2 450

2 480

-2 728

-2 679

-2 679

-2 660

-285

-229

-229

-180

2 156

2 840

2 210

2 210

-1 012

-1 020

-1 020

-1 309

1 144

1 820

1 190

901

Intäkt

12 174

11 975

11 975

12 375

Kostnad

-1 063

-1 060

-1 060

-1 120

Nettokostnad

11 111

10 915

10 915

11 255

Kostnad
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Intäkt

Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bostäder

Barnomsorg
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Grundskola
Intäkt
Kostnad

-2 253

Nettokostnad

-2 253

Vård och omsorg
Intäkt
Kostnad

-1 429

-1 400

-1 400

-1 418

Nettokostnad

-1 429

-1 400

-1 400

-1 418

64 174

56 246

53 887

53 309

-144 161

-117 670

-116 336

-117 801

-79 987

-61 424

-62 449

-64 492

Totalt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

5.5.1 Kommunledning
5.5.1.1 Sekretariat
Avdelningen har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträdena, protokoll samt närarkiv för förvaltningen. Sekretariatet sköter
sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning och
Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Avdelningen ger även administrativt
stöd till kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare.
Nya digitala mediers intåg inom politiken ställer krav på ett förändrat arbetssätt för den administrativa
servicen, både gällande teknik och kompetens.
Aktiviteter 2015


Enheten tar vara på den digitala utvecklingen.

5.5.1.2 Ekonomistyrning
Avdelningen ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning
och styrning. Under de senaste åren har ekonomistyrning utvecklat sin roll genom att tillsammans med
den politiska ledningen föra ut och skapa förståelse för ekonomiska styrsignaler. Detta för att med fakta
och finansiella mål ge förutsättningar för diskussioner på olika nivåer.
Avdelningen fortsätter att förbättra budget, årsredovisning och andra styr- och uppföljnings-processer.
Under 2015 fortsätter arbetet med att utveckla målstyrningen genom indikatorer som kopplar ihop
ekonomi och verksamhet. Tidigareläggning av årsredovisningen gör att den bättre kan bidra till
prioriteringar i budgetarbetet.
Arbetet med att utveckla ägarstyrningen prioriteras även under 2015. Stora frågor blir Borås Energi och
Miljö AB:s nya kraftvärmeverk och avloppsreningsverk, samt Borås Elnät AB:s utbyggnad av
stadsnätet. Aktuella frågor för hela bolagskoncernen är förändringar i bestämmel-serna för ränteavdrag,
nya redovisningsregler samt uppdatering av ägardirektiv och bolagsordningar.
De senaste åren har internbanken för att säkra tillgången på kapital förlängt kapitalbindningen, skaffat
fler finansieringskällor samt skaffat en rating hos Standard & Poor. Detta arbete fortsätter under 2015,
bland annat med en utökning av kapitalmarknadsprogrammet.
Det gjorda bytet av flödesbank medför arbete med implementering och uppföljning även under 2015.

5.5.1.3 Personal och förhandling
Avdelningen arbetar med tre huvudområden: personalpolitik och organisationsutveckling, lön och
förhandling, samt strategisk IT.
Avdelningen arbetar med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling för att Borås Stad ska vara
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Personal och förhandling ska styra och stödja
personalarbetet i Borås Stad att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Varje medarbetare ska få
förutsättningar att vara stolt, professionell, engagerad och lärande.
Avdelningen arbetar med IT-arkitektur och IT-styrning. Arbetet ska ge förutsättningar för effektiv och
tillgänglig IT i Borås Stad och hela Borås.
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad
valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vår skicklighet att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och sedan behålla och utveckla dem. När konkurrensen på
arbetsmarknaden ökar måste vi stärka vårt arbetsgivarvarumärke och marknadsföra både våra
möjligheter för personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö där medarbetarna kan driva
verksamheten effektivt, professionellt och engagerat.
Personal och organisation
Kommunen behöver bli mer attraktiv för att klara vårt framtida rekryteringsbehov. Organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, andelen deltidsanställda, ersättningssystem, karriärmöjligheter och
kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas.
Mångfald i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som
kommunen ska ta till vara.
Aktiviteter 2015







Implementera det personalpolitiska programmet och revidera avsnittet om medarbetarskap
Skapa en processinriktad modell för styrning inom PA/HR-området
Åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare
Åtgärder för att bromsa ökningen i sjukfrånvaro
Utveckla chefsstödet
Utveckla arbetet med sociala investeringar

Lön och förhandling
Lön- och förhandlingsenheten styr och samordnar kommunens centrala löne- och
förhandlingsverksamhet och arbetar med övergripande lönebildningsfrågor. Verksamheten ska även
stödja förvaltningarna gällande t.ex. LAS, rehabilitering, pension, försäkringar och datastöd.
Aktiviteter 2015




Upphandla lön- och PA-system
Stödja införandet av nytt IT-stöd för schemaläggning och vikariehantering
Revidera processen för löneöversyner

IT
En ny IT-plattform är upphandlad och implementeringen fortsätter 2015.
Personal och förhandlingsavdelningen är förvaltare av "arbetsplatstjänsten" med alla komponenter för
det dagliga IT-stödet. Det innebär även ansvar för tjänstens innehåll och utveckling.
I Borås Stad finns åtta bredbandsbristområden. Stadskansliet har i uppdrag att göra en ITinfrastrukturplan, ansöka om bidrag samt upphandla bredband för att täcka bristerna.
Aktiviteter 2015




Fortsatt införande av den nya IT-plattformen och tjänsteförvaltningsmodellen
Stödja arbetet att dra fiber till alla hushåll och företag i Borås tätorter
Stödja start av fiberföreningar i våra bredbandsbristområden

5.5.1.4 Näringsliv
Avdelningen är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell
samordning.
Etablering och tillväxt
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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Vi servar de många intressenter som vill etablera sig i Borås. Fokus är på områdena Viared Norra och
Viared Västra.
Vi stärker befintliga företag för en robust utveckling genom affärsrådgivning, seminarier, utbildning,
näringslivsråd och nätverksluncher. Projekten Förenkla helt enkelt, Enklare upphandling,
Generationsväxling och Företagsbörsen ligger inom detta område.
Business Region Borås byggs upp under 2015; ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner som
drivs och samordnas genom näringslivsenheten.
Upplevelseindustri
Arbetet fortsätter att bygga Borås varumärke som kreativ mode- och textilstad. Textile Fashion Center
och MarketPlace Borås är viktiga redskap, och att tillsammans med BoråsBorås TME AB verka för att
fler möten läggs i Borås.
Inom kreativa näringar finns många företag i Borås, ofta med anknytning till textil och mode men även
i andra branscher. För att stärka denna sektor arbetar vi med den nystartade ekonomiska föreningen
Creative Cluster Hub.
Handel
Vi arbetar vidare med den handelsutredning vi gjorde 2013. Borås City har tagit fram visionen
Drömmen om Borås, och arbetsgruppen Framtid Handel Borås jobbar på att stärka Borås varumärke
som handelsstad. Under 2015 fokuserar gruppen på forskning kring konsumentinsikt och utbildningar
för att säkra tillgång på kompetenta medarbetare.
Affärsdriven miljöutveckling
Vi satsar hårt på vårt samarbete med SP, Högskolan och Borås Energi och Miljö AB kring Waste
Recovery i ett ökat antal länder. Vi stödjer det gemensamma bolaget Waste Recovery AB, som driver
och marknadsför arbetet.
Internationellt
Avdelningen samordnar internationella kontakter, där kommunen ofta är en viktig dörröppnare och
partner för tillväxt inom näringslivet.

5.5.1.5 Samhällsplanering
Avdelningen prioriterar arbetet med översiktsplaner, strategiska utredningar samt att bidra till att få
fram detaljplaner. 2015 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket studera Götalandsbanans
sträckning och ge underlag till en samrådsremiss. Resultatet av arbetet har avgörande betydelse för
stadens fortsatta utveckling.
Vidare bedrivs ett brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp15, som kommer på samråd under
2015. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för
bostäder och verksamheter. En trafikstrategi med följande utredningar, strategisk plan för området
sydväst om staden, samt lokal utveckling av stadsdelar, tätorter och landsbygd är annat som pågår
under året.
För att bidra till marknadens efterfrågan på mark samt säkra områden för naturskydd och friluftsliv
arbetar vi strategiskt med kommunens markinnehav. En markförsörjningsplan med kriterier för var
kommunen på sikt bör förvärva respektive avyttra mark skapar beredskap och anpassning av
verksamheten.
Arbetet för levande landsbygd i projekt Leader Sjuhärad stöttas av EU och svenska
landsbygdsprogrammet, samt sker i partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor.
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5.5.1.6 Kvalitet och utveckling
Avdelningen arbetar med fem huvudområden: systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, hållbar
utveckling, medborgarinflytande, barns och ungas perspektiv samt valfrihetssystem.
Under 2014-2015 görs en genomgång av vård- och omsorgsverksamheten med fokus på kvalitet för
brukaren inom äldreomsorgen respektive inom funktionshinderverksamheten, chefens uppdrag,
hälsosam organisation, samt styrning och ledning. Målen med genomgången är bästa möjliga
verksamhet för pengarna, likvärdiga tjänster oavsett var i kommunen man bor, och att varje individ ska
kunna leva ett tryggt liv och känna välbefinnande.
Framtiden ökar kraven från boråsarna om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och
delaktighet. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta dessa krav.
Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Som en del i att implementera ett gemensamt arbete för ständiga förbättringar fortsätter vi utbilda om
Lean-principerna. Detta ingår nu också i chefsutvecklingsprogrammet.
Under 2015 skapar vi och inför metodik, rutiner etc för att utveckla och genomföra idéer från
medarbetare, och ett gemensamt sätt att målsätta och redovisa förbättringar. Även arbetet med att
utveckla kommungemensamma processer intensifieras. Under året kommer vi att publicera goda
exempel och göra projekt och rapporter sökbara på webben.
Aktiviteter 2015




Utveckla modeller för att jämföra resultat mellan olika verksamheter, och utbilda
förvaltningarna i att analysera resultat
Stödja förvaltningar och bolag i processtyrning
Arbeta med brukarundersökningar, SCB:s medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i
Korthet och Kommunkompassen

Hållbar utveckling
Avdelningen har fått större ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. Det
sker genom dels indikatorer som mäter hur vi når visionen Borås 2025, dels analyser för respektive
målområde. Målområdesanalytiker gör tvärsektoriella analyser, vilket kan ge underlag för särskilda
uppdrag och förbättringsområden.
Aktiviteter 2015


Stödja arbetet med tvärsektoriella analyser

Medborgarinflytande
En beredning för medborgardialog har inrättats under Kommunfullmäktige. Avdelningen ger
administrativt stöd till denna och till ungdomsrådet, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
Sedan 2014 har Borås Stad en kommungemensam synpunktshantering för att ta hand om
medborgarnas synpunkter och utveckla verksamheterna. En kartläggning av kommunens e-tjänster har
gjorts, liksom av medborgarnas behov av e-tjänster.
Aktiviteter 2015



Utvärdera jämförelsetjänsten och redovisa statistik från synpunktshanteringen
Arbeta med att utveckla kommunens e-tjänster

Barn och ungas perspektiv
På grund av att arbetet bedrivs av många aktörer hamnar ungdomsfrågor ofta mellan stolarna. Borås
arbetar i Boråspaletten målmedvetet och långsiktigt för att skapa bra förutsättningar för unga. Ett
sektorsövergripande program med tidsatta åtgärder ska underlätta strävan att ta ett gemensamt ansvar
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015

16(24)

för unga.
Aktiviteter 2015



Förbättringar utifrån det ungdomspolitiska programmet och Lupp 2014
Samordna och stödja arbetet med ungas inflytande och med barnkonventionen

Valfrihetssystem
Hemtjänstvalet omfattar hemtjänstens service och omvårdnad samt delegeringar i hemsjukvård.
Kommunen godkänner de privata utförare som klarar kvalitetsnivån. 20-25 procent av brukarna har
valt att få sin hjälp av någon av de 10-12 privata utförarna.
Aktiviteter 2015


Utveckla uppföljningsinstrument och riskanalyser

5.5.2 Kommunikation
Kommunikation använd på ett genomtänkt sätt är ett fantastiskt redskap för oss att skapa sammanhang
och förståelse för Borås Stads uppdrag och verksamhet. Kommunikations-avdelningens ansvar är att se
till att det redskapet används på ett strategiskt och genomtänkt sätt i samarbete med andra eller genom
egna aktiviteter.
Avdelningen ska bidra till att
- Borås Stad ständigt blir bättre på att kommunicera
- förverkliga vår vision Borås 2025
- öka medborgarnas kunskap om och förståelse för kommunens beslut
- boråsarna är engagerade i Borås utveckling och deltar i medborgardialoger
- stärka bilden av Borås Stad och Borås hos boråsare och i omvärlden.
Utmaningen att nå fram blir större för varje dag. Det beror till stor del på digitaliseringen – varje person
har tillgång till en enorm mängd information. Det har lett till en förskjutning från mass- till personlig
kommunikation. Den utvecklingen kommer att fortsätta. Därför måste bra kommunikation präglas av
anpassade budskap, lyhördhet och flexibilitet. Vi måste också förhålla oss till att många av kommunens
verksamheter verkar i konkurrens, vilket ställer större krav på oss att marknadsföra det vi erbjuder.
Marknadsföring
Borås Stad vill stärka varumärket Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med BoråsBorås TME och
andra kommunala bolag, Högskolan, och SP. Under 2015 tar vi tillsammans med BoråsBorås TME AB
fram ett koncept för att sprida bilden av Borås positiva utveckling.
Avdelningen fortsätter att sprida kunskap om visionen Borås2025 genom att belysa utvecklingen inom
ett av visionens målområden.
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med till exempel idrottsklubbar och
kulturevenemang.
Information till allmänheten
2015 utvecklar avdelningen webbplatsen boras.se med modern design, tydligare struktur och fler etjänster. Vår närvaro i sociala medier utvecklas med direktsändningar och mer rörligt material.
Avdelningen deltar bland annat i arbeten med att förankra Vision 2025, genomgång av vård- och
omsorgsverksamheten, attraktiv arbetsgivare, våra styrdokument, och medborgardialog.
Information till personal
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015

17(24)

Huvuddelen av kostnaderna gäller Saxen, som blivit personaltidning för hela koncernen. Den är ett
verktyg för att nå ut med mål och inriktning för verksamheten till de anställda, och en viktig kanal för
ledningens budskap.
PR
Ett strategiskt och konsekvent arbete med PR stärker Borås Stads profil och vårdar förtroendekapitalet.
Under 2015 tar vi fram en PR-strategi.

5.5.3 Administrativ service
Avdelningen ger juridiskt stöd till Kommunstyrelsen, övriga nämnder och vissa av de kommunala
bolagen.
Kommunen verkar på nya och förändrade verksamhetsområden med komplexa förutsättningar, vilket
ökar kraven på den juridiska kompetensen. Kompetensen hålls fortsatt hög genom deltagande i kurser
och nätverk under 2015.

5.5.4 Personaladministration
Företagshälsovård
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som
ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Företagshälsovården ska arbeta
utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan i arbetet, vilket innebär att identifiera
och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Centrala samverkansgruppen
Ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-, hälso- och arbetsmiljöfrågor av
övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet. Gruppen är verksam inom
kommunledningens totala ansvarsområde, och medarbetarna representeras av de fackliga
huvudorganisationerna.
Fackliga förtroendevalda
Ersättning till fackliga företrädare, vilka arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till
Kommunstyrelsen. Kostnaderna fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
Personalföreningar
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande
åtgärder, varav en är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för
kommunens anställda.

5.5.5 Övrig gemensam verksamhet
Anslag till Borås Nämndemannaförening samt kommunens insats för firandet av nationaldagen.

5.5.6 Nämnd och styrelseverksamhet
Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga
sammanträden. Hit räknas även två tjänstemän, fyra blocksekreterare samt tjänsteköp av
blocksekreterare till (SD).
Kommunstyrelsen, Budget facknämnder 2015
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5.5.7 Markförsörjning
Kommunens markreserv ger intäkter i form av arrenden. Intäkterna från markupplåtelser beräknas till
20,5 mnkr, varav ca 13,5 mnkr är interna upplåtelser. Övriga ca 7 mnkr är externa upplåtelser för
parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete m.m.
Markreserven medför kostnader för saneringar, fastighetsvärderingar, anläggningar, lantmäteri,
fastighetsskatter m.m och dessa kostnader beräknas till ca 2 mnkr.

5.5.8 Miljö och hälsoskydd
Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på 140 tkr för att kunna ha jourverksamhet.

5.5.9 Totalförsvar och samhällsskydd
Krishantering
Staten och kommunförbundet har skrivit ett avtal om kommunernas roll i krishanteringssystemet.
Kommunen ska ha en god bild av risker och sårbarhet, och hur de kan påverka kommunens
verksamhet. Kommunen ska ha en planering för och god förmåga att hantera en extraordinär händelse,
säkerställa samhällsviktig verksamhet och informera invånare och media. Kommunen ska också planera
för att undanröja och minska risker och sårbarhet, och verka för samordning av all krishantering.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, sköter uppgifter åt kommunen enligt ett avtal mellan
Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag och kostnaden kommer på faktura.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag ska ge de lokala hemvärnsföreningarna förutsättningar att behålla sina lokaler.
Bidraget beräknas till 180 tkr.

5.5.10 Näringsliv
Återhållsamhet med nya upplåtelser innebär en i stort sett oförändrad omfattning av tomträtter
avseende industri. Nettoinkomsten beräknas till 1,4 mnkr. Markupplåtelserna för kiosker ger en intäkt
på 400 tkr.

5.5.11 Bostäder
Tomträttsinnehavare erbjuds att friköpa sina tomträtter, och nya upplåtelser sker bara undantagsvis.
Avgälderna beräknas ge en nettoinkomst om ca 9,9 mnkr. Avgälder och arrenden för fritidshus
beräknas ge ett netto på ca 1,3 mnkr.
Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av avgälderna, men minskar samtidigt
genom försäljningar. Den fortsatta försäljningen av tomträtter kommer på sikt att minska
nettointäkterna.

5.5.12 Övrig vård och omsorg
Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för
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forskning och utveckling inom välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna: äldre,
funktionshinder, missbruks- och beroendeproblematik, socioekonomisk utsatthet samt barn, unga och
familjer i utsatta livssituationer.

6 Nämndens verksamhet 2
6.1 Kommungemensam verksamhet
6.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

65

45

45

38

-100 222

-97 995

-97 995

-101 587

Nettokostnader

-100 157

-97 950

-97 950

-101 549

Kommunbidrag

94 400

97 950

97 950

100 450

Resultat

-5 757

0

0

-1 099

Intäkter
Kostnader
Buffert

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

6.3 Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras under
Kommunstyrelsen.
De största posterna är avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp av
kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges
Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO.

6.4 Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2015 blir 100,45 mnkr, vilket är en ökning med
2,5 mnkr.
Den kommungemensamma verksamheten äskar om ett ökat kommunbidrag med 1 100 tkr för ökade
kostnader till Västtrafik, framförallt gällande +65 resorna. I det äskade beloppet ingår även kostnader
för utredningarna Framtidens kollektivtrafik och BRT, Buss Rapid Transit.

6.5 Verksamhet 2015
Tkr

Bokslut 2013
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Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

38

45

45

38

-107

-110

-110

-111

-69

-65

-65

-73

Kostnad

-14 617

-14 649

-14 649

-14 694

Nettokostnad

-14 617

-14 649

-14 649

-14 694

Kostnad

-4 833

-2 005

-2 005

-2 062

Nettokostnad

-4 833

-2 005

-2 005

-2 062

Kostnad

-70 427

-70 920

-70 920

-73 040

Nettokostnad

-70 427

-70 920

-70 920

-73 040

Kostnad

-10 238

-10 311

-10 311

-11 680

Nettokostnad

-10 238

-10 311

-10 311

-11 680

Övrig gemensam
verksamhet
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd
Intäkt

27

Kostnad
Nettokostnad

27

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
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Tkr

Bokslut 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

65

45

45

38

Kostnad

-100 222

-97 995

-97 995

-101 587

Nettokostnad

-100 157

-97 950

-97 950

-101 549

Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

6.5.1 Övrig gemensam verksamhet
Nettokostnaden för STIM budgeteras till 73 tkr.

6.5.2 Bidrag till samarbetsorganisationer
Avgiften till Sveriges Kommuner och Landsting beräknas till 2 594 tkr, till Sjuhärads
Kommunalförbund 7 700 tkr, samt till Navet 4 500 tkr.
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6.5.3 Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Hyran beräknas till 2 062 tkr.

6.5.4 Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Borås Stad har en fast andel på 49,8 procent av förbundets
kostnader under de närmaste tre åren, för 2015 beräknat till 73 mnkr.

6.5.5 Kommunikationer
Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån.
Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 11,7 mnkr.

7 Verksamhetsmått
7.1 Egen organisation
Verksamhetsmått

Utfall 2013

Budget 2014

Budget 2015

100

100

100

Andel personer som har heltidsanställningar.

8 Investeringar
Total
utgift

Budget
2015

Plan
2016

Plan
2017

75 000

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

45 000

25 000

20 000

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

8

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

4

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

10 000

10 000

10 000

120 000

40 000

40 000

40 000

-105 000

-35 000

-35 000

-35 000

2 500

2 500

529 200

87 512

65 000

60 000

Projekt
Utbyggnad av övriga industriområden

Inköp av fastigheter
Försäljning av fastigheter
Infartsskylt riksväg 27
Summa

Utgift
tom 2014

Utbyggnad av industriområden
Uppgifterna om Viared Västra grundas på kalkyler. Ytterligare investeringar kommer att behöva göras
efter 2017. Det resterande beloppet på 61 700 tkr förbrukas till och med 2023.
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Färdigställandet av Viared Norra har ändrats till 2015. Planändring pågår och det kan medföra
förändring av kostnadsbilden.
Utbyggnad av bostadsområden
Områden som kan påbörjas under 2015 är Dammsvedjan och Paradis. Områden som kan komma
senare är Regementet och Norrby.
Inköp av fastigheter
Strategiska markinköp.
Försäljning av fastigheter
Försäljning av mark inom industriområden samt mark som ska användas för olika former av
centrumändamål, t ex Hedvigsborgs IP.
Tomtmark för villabyggande på t ex Hovalid och Kelvingatan räknas också in här. Det kan även bli
aktuellt att sälja fastigheter som inte längre behövs inom den kommunala verksamheten.
Infartsskylt riksväg 27
I och med den nya sträckningen av väg 27, Kråkered-Viared, behövs det en ny infartsskylt då en stor
del av de trafikanter som idag passerar skyltarna vid Transåssjön och Tullenmotet, inte kommer nås av
våra budskap på dessa skyltar.
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Taxa för strandskyddsdispens
Fastställd av Kommunfullmäktige ÅÅÅÅ-MM-DD
Gäller fr o m. ÅÅÅÅ-MM-DD
Kommunen ansvarar för att pröva dispens från strandskyddet enligt 7 kapitlet miljöbalken förutom i de
fall då länsstyrelsen ska pröva frågan.
Taxan för prövningen av strandskyddsdispens ska gälla oavsett vilken nämnd som handlägger ärendena.
Taxan är baserad på en genomsnittlig handläggningstid för prövning av dispensärenden, såsom
utredningsarbete, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter, platsbesök,
beslutskrivande m m. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för dispensprövningen och faktureras i
samband med att beslut i ärendet fattas, oavsett om beslutet blir positivt eller negativt. Vid återkallande av
ansökan tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.
Timavgiften är 2,0 % av det gällande prisbasbeloppet.
Avgiftsunderlag

§1
Taxa för prövning av dispens från strandskyddet

6 timmar handläggningstid

§2
Taxa för återkallad ansökan om strandskyddsdispens

timavgift, högst 6 timmar

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet 2014
Enligt Arbetsordning för Kommunfullmäktige (§5) är det Kommunstyrelsen som bestämmer dagen
och tiden för det första sammanträdet med den nyvalda fullmäktigeförsamlingen under valår.
Fullmäktige bestämmer därefter sina egna sammanträdesdagar för resterande delen av 2014.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Det första sammanträdet med Kommunfullmäktige efter valet äger rum torsdagen den 23 oktober 2014, kl
18:00 i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås.

2014-08-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0692 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-07-11/GB

Programområde: 1

PF 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

PF 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Undertecknandet innebär att:
-

Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande
strategiarbetet.

-

Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.

-

Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.

-

Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan.

2014-08-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-20
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0257 026
Handläggare: Carola Samuelsson, tfn 35 58 18
Datum/avdelningschef: 2014-07-25, Per Olsson

Programområde: 1
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Personal och förhandling
Carola Samuelsson

Samtliga nämnder och
bolag i Borås Stad

Avsiktsförklaring: Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Borås Stads jämställdhetsarbete 2011-2014
Tiden 2011-2014 har Borås Stad arbetat med Program för Jämställdhet. Kommunfullmäktige
fastställde att kommunen skulle arbeta främst med fyra målområden:
-

Kunskap om jämställdhet
Jämställd medborgarservice
Jämställd arbetsgivare
Jämställdhetsintegrerad budget

I slutrapporteringen1av projekt Hållbar jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting, kan
konstateras att Borås Stad kommit långt i sitt jämställdhetsarbete, även om mycket kvarstår. I
sammanfattningen står att läsa:
”Borås Stad har framförallt satsat på kunskapsspridning till chefer, nämnder och bolagsstyrelser. 420 av 480
chefer är utbildade och så gott som alla nämnder och styrelser. Jämställdhetsperspektivet har under dessa tre år
omvandlats från ett värdeladdat ämne till ett kunskapsområde, vilket innebär att organisationen använder
perspektivet i sin vardag och inser vikten av faktamässig mätning och analys. Politiken har aktivt engagerat
sig i jämställdhetsfrågorna och fattat ett antal beslut som påverkat stadens jämställdhetssatsning i positiv
riktning”.
Om målen i slutrapportering till Hållbar jämställdhet står att läsa:
”Våra programmål var på sätt och vis högt satta med tanke på det korta tidsperspektivet 2011-2013, men
höga ambitioner har dragit oss en bra bit framåt i jämställdhetsarbetet. Vi har delvis nått de mål vi satte upp.
Vi har inte nått ut och kan kvalitetssäkra en jämställd medborgarservice. Gender budget är inte heller
genomfört i budgetprocessen. Man kan säga att vi trevar oss fram i det målområdet. Det är både en
organisationsfråga och en metodfråga. De två smart ekonomirapporterna2 har tagit oss ett steg vidare i nya
tankebanor, förändrade synsätt och arbetssätt. Det är en process som pågår och förhoppningsvis kan vi
genomföra gender budget (smart ekonomi) i linje med kommunfullmäktiges beslut”.
Jämställt Västra Götaland
Hösten 2013 svarade Kommunstyrelsen på en remiss från Jämställt Västra Götaland.
Kommunen har därmed varit delaktig i framtagandet av denna strategi. Våren 2014 stod deras

1
2

Resultatrapport för Hållbar jämställdhet
Vad vinner vi på att investera i godkända betyg i 9:an, Vad vinner vi på att investera i utanförskap till arbetslivet
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arbete klart. Borås Stad och dess kommunledning ombeds nu att underteckna denna
länsövergripande jämställdhetsstrategi.
Länsstyrelsen uppger att syftet är:
-

Anpassa, konkretisera och implementera nationella jämställdhetspolitiska mål utifrån
regionala förutsättningar.
Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och tydliggöra roll- och
ansvarsfördelningen.
Förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken
på regional nivå.

Strategin är uppdelad på tre temaområden:
1. Makt, inflytande och ekonomiska förutsättningar
2. Makt och hälsa
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Inom temaområdena finns ett antal föreslagna konkreta insatser (aktiviteter) som tillskrivs en
eller flera aktörer, t.ex. ”Inför heltid som norm och möjlighet till deltid vid utlysning av nya
tjänster.” Aktörer är: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, myndigheter och kommuner.
Det grundläggande syftet med Jämställt Västra Götaland är att implementera de nationella
jämställdhetspolitiska målen på regional nivå. Verksamheter som vill ansluta sig till den
länsövergripande strategin bör ta fram lokala handlingsplaner för hur insatserna ska genomföras i
organisationen. När det gäller uppföljning och utvärdering kommer Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen ansvara för att följa upp jämställdhetsstrategin under planperioden och
även vid periodens slut.
Fortsatt arbete i Borås Stad
Då Borås Stad inte har något beslutat styrdokument för det fortsatta jämställdhetsarbetet är
det lägligt att arbeta utifrån Jämställt Västra Götaland. I strategin finns en mängd konkreta
insatser att anamma och genomföra. Flera insatser pågår redan, medan andra insatser behöver
utvecklas och realiseras. Kommunens eget jämställdhetsarbete 2011-2013 har varit
utbildningsmässigt, övergripande och av vidsträckt karaktär, Jämställt Västra Götaland
konkretiserar jämställdhetsintegreringen på ett behövligt sätt.
En lokal handlingsplan tas fram genom att alla nämnder och styrelser under hösten 2014 får
en sammanställning på samtliga insatser inom de tre temaområdena och får svara på om
insatserna är genomförda, pågående, ett utvecklingsområde eller ej aktuellt. Ett fjärde
temaområde läggs till ”Borås Stads interna arbete”, där nämnder och styrelser anger pågående
interna insatser, förslag på nya insatser samt förslag på uppdrag till budget. Detta arbete blir
på så vis en kartläggning av kommunens pågående interna arbete samt en presentation och
kartläggning av Västra Götalands föreslagna insatser. Denna sammantagna kartläggning blir
sedan ett konkret underlag till Borås Stads Jämställdhetsplan 2015 och framåt.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Underteckna avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Undertecknandet innebär att:
-

Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det övergripande
strategiarbetet.

-

Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna organisationen.

-

Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.

-

Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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Förord

Många bäckar små gör en stor å. Så heter det i ordspråket och det gäller i allra högsta grad
även för jämställdhetsarbete. Om många aktörer rör sig åt samma håll leder det till något
stort. Det är vi övertygade om. Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är en plattform för arbetet
med jämställdhetsintegrering i länet. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
arbete behöver vi gemensamt lyfta goda exempel, skapa likvärdighet i länet och möjliggöra
samordning och erfarenhetsutbyte.
Arbetet med strategin har tagit lång tid och involverat hundratals människor. Resan började
2011, när Länsstyrelsen bjöd in Västra Götalandsregionen till arbetet med att ta fram en
strategi för jämställdhet. 2012 involverades kommuner, myndigheter, högskolor, universitet,
resurscentra och idéburen sektor för att diskutera möjliga mål och insatser. Då formulerades
grunden till den strategi du i dag håller i handen. I januari 2013 fick Länsstyrelsen ett
regeringsuppdrag att ta fram en länsstrategi för jämställdhetsintegrering. Det gav oss ytterligare vind i seglen och var ett välkommet tecken på att vi var på rätt väg. I maj 2013 kunde
dokumentet gå ut på remiss till 133 regionala aktörer.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen vill rikta ett stort tack till de aktörer i länet som
deltagit i processen. Vi ser fram emot att samarbeta med er för ett jämställt Västra Götaland!

Lars Bäckström			
Gert-Inge Andersson
Landshövding			Regionstyrelsens ordförande
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Inledning

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har
samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Jämställdhetsområdet är reglerat av lagstiftning och
styrdokument, men för att uppnå förändring krävs
ett aktivt arbete, utvärdering av insatser och att med
jämna mellanrum formulera nya mål. Dessutom
måste alla som arbetar med frågorna reflektera
över sina egna föreställningar för att inte riskera att
omedvetet återskapa rådande maktstrukturer. Det
är inte enkelt, men det är avgörande för att skapa
ett jämställt samhälle.

sig som kvinnor eller män och personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinnor
eller män. Det finns även personer som upplever sig
vara ett annat kön än de tilldelades vid födseln och
har en vilja att förändra sin kropp. Alla människor,
oavsett könsidentitet och könsuttryck, påverkas av
samhällets normer för kön och av hur samhället
värderar kategorierna kvinna och man.

Arbetet för jämställdhet i Västra Götaland har
pågått under lång tid och gett märkbara resultat.
I dag tar fler män ut föräldraledighet och fler
kvinnor har tagit plats i politiska församlingar. Det
innebär att fler barn har tillgång till sina fäder och
att den representativa demokratin speglar befolkningen bättre. Samtidigt finns det mycket kvar att
göra. Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre
än mäns och pojkar uppvisar genomgående sämre
skolresultat än flickor. Arbetet för ett jämställt
Västra Götaland går vidare.

Riksdagens nationella jämställdhetspolitiska
mål (prop. 2005/06:155)

Jämställdhet handlar om rättigheter, möjligheter
och skyldigheter för kvinnor och män, flickor och
pojkar. Samtidigt påverkas människors förutsättningar av fler faktorer än kön. Maktstrukturer
hänger ihop och förstärker varandra. Kvinnor
utsätts oftast för våld i hemmet, medan män utsätts
för våld på offentlig plats. Dock utsätts HBTQkvinnor och muslimska kvinnor oftare för våld i det
offentliga rummet än andra kvinnor, medan män
med funktionsnedsättning utsätts för våld i hemmet
i högre grad än andra män.
Inte heller kön är en okomplicerad kategori.
I Sverige finns bara två juridiska kön: kvinna och
man. Men det finns personer som varken definierar

Kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
•

En jämn fördelning av makt och inflytande:
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och
att forma villkoren för beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som
ger ekonomisk självstädnighet livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra:
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.
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inledning

Varför en jämställdhetsstrategi?
Länsstyrelsen har i regeringsuppdrag att ta fram en
länsstrategi för jämställdhetsintegrering. Jämställt
Västra Götaland 2014-2017 har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Västra Götalandsregionen.
Strategin ersätter den tidigare jämställdhetsstrategin
Balans i livet.

Representativitet: fördelningen av kvinnor och
män i olika sammanhang.
Resursfördelning: hur samhällets resurser
fördelas mellan könen.

Syftet med strategin är att:

Attityder och värderingar: vad som ses som
kvinnligt och manligt och hur det värderas.

• Anpassa, konkretisera och implementera nationella jämställdhetspolitiska mål utifrån regionala
förutsättningar.

Normer: vad som utgör normen i planering och
genomförande av olika aktiviteter.

• Fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och
tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen.
• Förbättra förutsättningarna för uppföljning och
utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional
nivå.

Arbetsprocess
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 har utarbetats i
dialog med flera centrala aktörer i länet: kommuner,
statliga myndigheter, högskolor, universitet, idéburen sektor och resurscentra för jämställd tillväxt
och utveckling. 2012 genomfördes processträffar,
fokusgrupper och nätverksträffar för att inhämta
synpunkter kring prioriterade områden för jämställdhetsstrategin. Deltagande aktörer var bland annat
de fyra jämställdhetsnätverk som sammankallas av
Länsstyrelseni. Vid träffarna utarbetades grunden till
strategins regionala mål och insatser. Materialet har
sedan bearbetats och författats av sakkunniga vid
Länsstyrelsen och Västra Götalandregionen.
Våren 2013 skickades strategin ut på remiss till totalt
133 regionala instanser: 49 kommuner, 4 kommunalförbund, 22 nämnder och styrelser inom Västra Götai Vid framtagandet av strategin 2012 var sammansättningen i
nätverken: Regionala jämställdhetsnätverket, 35 myndigheter
och organisationer; Kommunnätverket för jämställdhetsintegrering, 38 kommuner; Kommunnätverket våld i nära relationer,
40 kommuner; Regionala samverkansgruppen våld i nära relationer, 14 myndigheter och organisationer.
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Jämställdhet och ojämställdhet

Makt: ekonomisk och politisk makt utifrån ett
könsperspektiv.
Relationellt: relationer till andra människor.
Rättsligt: mänskliga rättigheter, diskriminering.
Identitet: hur vi uppfattar och agerar utifrån vår
könsidentitet.
Intersektionalitet: hur olika maktordningar
hänger ihop och påverkar varandra.

landsregionen, 35 myndigheter och organisationer
samt 23 aktörer inom idéburen sektor. 103 instanser
svarade. Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är ett
resultat av ett stort antal aktörers synpunkter
och idéer, både som remissversion och slutgiltigt
dokument.
Styrgrupp och arbetsgrupp för strategiarbetet har
bestått av representanter från enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen i Västra Götaland och rättighetskommitténs kansli vid Västra Götalandsregionen.
Som processtöd har bland annat en referensgrupp
tillsatts med representanter från olika enheter inom
Västra Götalandsregionen: folkhälsokommitténs
sekretariat, kunskapscentrum för jämlik vård, regionutvecklingssekretariatet och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

inledning

Tre teman
Jämställt Västra Götaland 2014-2017 är uppdelad i tre
övergripande temaområden.

Samordnande aktörer
– hur arbetar vi med jämställdhet?

1. Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
Avsnittet tar upp förutsättningar för arbete,
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och
jämställd regional tillväxt.

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att
bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska
målen uppnås i länet. Det innebär
att samordna och stödja arbetet med
jämställdhetsintegrering, analysera nationella
mål i relation till regionala förhållanden,
fördjupa den regionala samverkan, tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan aktörer och att
förstärka arbetet med jämställdhet i det
regionala tillväxtarbetet. I ett längre perspektiv
handlar uppdraget även om att förbättra
uppföljningen och utvärderingen av den
regionala jämställdhetspolitiken.

2. Makt och hälsa
Avsnittet tar upp jämställd hälsa som en fråga
om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och fokuserar särskilt på normer för kön och
deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt
kultur- och föreningsliv.
3. Makt och mäns våld mot kvinnor
Avsnittet fokuserar på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper
med svagt samhälleligt skydd.
Utgångspunkten för strategin är de nationella jämställdhetspolitiska målen med ett särskilt fokus på
hälsa som en regional anpassning utifrån aktörernas
ansvar och intresseområden. Fokus på hälsa överensstämmer med EU-kommissionens jämställdhetsindex, där hälsa är ett av sex grundläggande områden.
Eftersom omfördelning av makt och resurser är centralt för att skapa ett jämställt samhälle genomsyras
samtliga temaområden av ett maktperspektiv.
Varje temaområde inleds med en lägesanalys och
ett antal regionala mål. Därefter presenteras förslag
på ett antal jämställdhetsfrämjande insatser. För att
tydliggöra roll- och ansvarsfördelning har varje insats
tillskrivits en eller flera centrala aktörer.

Västra Götalandsregionen arbetar med
jämställdhetsfrågor på flera olika nivåer.
På politisk nivå arbetar kommittén för
rättighetsfrågor med jämställdhet som
en del av det övergripande arbetet för
mänskliga rättigheter. På tjänstemannanivå
finns tre kunskapscentra som arbetar
med jämställdhetsfrågor: Närhälsan
kunskapscentrum för sexuell hälsa,
Kunskapscentrum för jämlik vård och Västra
Götalandsregionens kompetenscentrum
om våld i nära relationer. Enligt Västra
Götalandsregionens vision Det goda livet ska
jämställdhet genomsyra all verksamhet.
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Hur kan strategin användas?

En plattform för jämställdhetsintegrering
i Västra Götaland

Handlingsplaner utifrån
jämställdhetsstrategin

Jämställt Västra Götaland 2014-2017 fungerar som en
plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering
i Västra Götaland. Målgruppen är offentliga verksamheter men även civilsamhälle och näringsliv kan
ansluta sig till strategiarbetet.

Verksamheter som vill ansluta sitt arbete till länsstrategin för jämställdhetsintegrering bör ta fram lokala
handlingsplaner för hur insatserna ska genomföras i
organisationen.

Jämställdhetsintegrering
Syftet med Jämställt Västra Götaland är att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen på
regional nivå. Sveriges huvudsakliga strategi för detta
är jämställdhetsintegrering.
Jämställdhetsintegrering innebär att förslag,
genomförande och utvärdering analyseras utifrån ett
jämställdhetsperspektiv för att säkerställa likvärdig
service, resurstilldelning och inflytande. En viktig
princip i jämställdhetsintegrering är att jämställdhet
ska integreras i det ordinarie arbetet. För att uppnå
ett jämställt samhälle behöver framgångsrika
processer, metoder och insatser stärkas över tid.
Jämställt Västra Götaland föreslår aktiva åtgärder och
särskilda insatser som syftar till att stärka arbetet med
jämställdhetsintegrering.

Aktörer som redan har handlingsplaner för sitt arbete
med jämställdhetsintegrering, exempelvis handlingsplaner utifrån CEMRii-deklarationen, kan använda
sig av Jämställt Västra Götaland på två sätt: för att
utöka eller revidera befintliga handlingsplaner eller
utarbeta en ny handlingsplan.
Dessa frågor kan vara till hjälp i arbetet med lokala
handlingsplaner:
• Vilka av strategins mål och insatser berör
verksamheten?
• Behöver de övergripande målen brytas ner i lokala
delmål?
• Vilka insatser genomförs redan?
• Behöver insatserna konkretiseras och beskrivas
ytterligare?
• Kan pågående insatser utvecklas genom att
samverka med andra aktörer?
• Finns goda exempel att sprida till andra aktörer?

Könsuppdelad statistik
I förordning (2001:100) om den officiella
statistiken 14 § framgår att: “Individbaserad
officiell statistik skall vara uppdelad
efter kön om det inte finns särskilda skäl
mot detta.” En viktig förutsättning för
jämställdhetsintegrering är tillgång till
könsuppdelad statistik.

• Hur ska arbetet följas upp lokalt?
Meddela gärna Länsstyrelsen om det pågående
arbetet: jamstallt.vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Återrapportera regelbundet till politisk styrelse eller
ledningsgrupp.

ii Council of European Municipalities and Regions.
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hur kan strategin användas?

TIPS!
GÖR! – Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt, Länsstyrelserna, 2012.

• Vision Västra Götaland – Det goda livet.

Jämställ.nu – allt om jämställdhetsintegrering,
en nationell resurs för jämställdhet med aktuell
information, forskning, praktiska exempel och
verktyg.

Resurser

Könsuppdelad statistik – ett nödvändigt medel
för jämställdhetsanalys, Statistiska centralbyrån,
2004.

Fördelar med att ansluta sig till
strategiarbetet
• Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kan
bidra med övergripande processtöd.
• Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kan
förmedla kontakter mellan aktörer som arbetar
med liknande insatser och tipsa om framgångsrikt
utvecklingsarbete.
• Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen följer
upp och utvärderar strategiarbetet löpande under
programperioden. Utvärdering kan även ske med
hjälp av länets universitet och högskolor.

Andra styrdokument
Använd gärna andra regionala styrdokument som en
resurs och inspiration. Exempel på styrdokument att
titta närmare på kan vara:
• En mötesplats i världen – Kulturstrategi för Västra
Götaland 2012• Jämställdhet gör skillnad – handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014
• Regional strategi för Alkohol, Narkotika, Dopning
och Tobak 2013-2015
• Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik
hälsa i Västra Götaland
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• Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020

Det finns inga särskilda medel avsatta för att arbeta
med Jämställt Västra Götaland. En grundläggande
princip för jämställdhetsintegrering är att arbetet
ska integreras i ordinarie verksamhet. Ibland kan
organisationen behöva skjuta till särskilda medel för
att starta processer eller stärka pågående arbete. Inga
sådana medel är kopplade till strategin, däremot finns
här ett antal tips på projektmedel att söka för att
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering:
• Kommuner, myndigheter, organisationer och
stiftelser med verksamhet i Västra Götalands län
kan söka regionala projektmedel av Länsstyrelsen
Västra Götaland för att:
-- Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
samt att unga blir gifta mot sin vilja. Medel
söks från enheten för social hållbarhet.
-- Främja jämställdhet, mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Medel söks från
projektkontoret.
-- Utveckla förutsättningarna på landsbygden.
Medel söks från landsbygdsenheten.
• Offentliga verksamheter, organisationer, företag
och föreningar kan söka projektmedel från Västra
Götalandsregionen för att:
-- Stärka de mänskliga rättigheterna och ett
rättighetsbaserat arbetssätt. Målgrupp: föreningar och organisationer. Medel söks från
rättighetskommitténs kansli.
-- Bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt
inom folkhälsoområdet. Målgrupp: offentlig
förvaltning, organisationer, föreningar och
företag. Medel söks från folkhälsokommitténs
sekretariat.

hur kan strategin användas?

-- Främja jämställdhet i det regionala tillväxtoch utvecklingsarbetet. Medel söks från
regionutvecklingssekretariatet.
• Enskilda kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att nå de nationella/regionala målen kan
stödjas med medel från Europeiska socialfonden.
• Projektmedel för jämställdhetsintegreringsinsatser som syftar till att stärka små och medelstora
företag och främja en hållbar stadsutveckling kan
sökas inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige. Målgrupp: offentliga
regionala tillväxtaktörer, kommuner och kommunalförbund, stadsdelsförvaltningar, universitet och
högskolor, Science Parks med mera. Medel söks
från Tillväxtverket.

Uppföljning, utvärdering och revidering
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen ansvarar
för att följa upp jämställdhetsstrategin under planperioden. De insatser som genomförs i länet kommer
löpande att sammanställas för att dra slutsatser om

EU-kommissionens jämställdhetsindex:
arbete ● pengar ● kunskap ● tid ● makt ● hälsa
EU:s jämställdhetsinstitut (EIGE) har på uppdrag
av EU-kommissionen utarbetat ett index som
bedömer kvinnors och mäns villkor inom sex
områden: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och
hälsa. Ytterligare två områden inkluderas men
redovisas inte i det slutliga indexet: samverkande
maktordningar och våld.  Indexet går från 1
till 100, där siffran 100 innebär att ett land är
jämställt. Sverige toppar listan med 74,3 följt av
Danmark och Finland. Sverige ligger över snittet
på samtliga områden, särskilt i fråga om kvinnors
arbetsdeltagande (91.2) och politisk representation
(91.5). Ett område där Sverige behöver utvecklas
är könssegregering på arbetsmarknaden, där index
endast är 67,7.

hur implementeringen fungerar och för att bidra
till lärande. Det kommer även att utvecklas regionala indikatorer som både tar hänsyn till regionala
förhållanden och samordnas med uppföljningen av
jämställdhetspolitiken på nationell nivå1, liksom de
indikatorer som utvecklats på EU-nivå2. Syftet med
indikatorerna är att följa upp och mäta resultat och
måluppfyllelse.
Vid planperiodens slut kommer arbetet med Jämställt
Västra Götaland att utvärderas för att undersöka i
vilken grad insatserna har bidragit till att uppnå de
regionala och nationella målen. Enskilda verksamheters lokala utvärderingar tas gärna emot för att inkluderas i utvärderingen. Resultatet kommer att ligga
som grund för revideringen.
Idéer om nya eller förbättrade insatser inför revideringen kan skickas till:
jamstallt.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Arbete: Positioner på arbetsmarknaden.
Pengar: Ekonomiska villkor.
Kunskap: Skillnader i fråga om utbildning.
Tid: Fördelningen mellan arbete, omsorg och andra
sociala aktiviteter (inklusive kultur och samhällsliv).
Makt: Representation i politiska och ekonomiska
sfärer.
Hälsa: Hälsoskillnader och tillgång till hälsoresurser.
Ytterligare områden
Samverkande maktordningar: Exempelvis
ensamstående föräldrar, vårdhavare eller personer
med funktionsnedsättningar.
Våld: Mäns våld mot kvinnor med fokus på de
attityder, normer och stereotyper som motverkar
framgång i jämställdhetsarbetet.
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”I Västra Götaland utgör
kvinnor 75 procent av alla
deltidsarbetslösa och 66 procent
av de timanställda”

Makt, inflytande och ekonomisk
jämställdhet
Nationella jämställdhetpolitiska mål

Regionala mål

• Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.

• Långsiktiga och hållbara strukturer för
jämställdhetsintegrering i Västra Götaland.

• En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet.

• Likvärdiga villkor för kvinnor och män att
kombinera hem- och omsorgsarbete med
lönearbete och/eller politiska uppdrag.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska
ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
jämställdhet livet ut.

• Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas.
• Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i
fråga om företagande, innovation och landsbygdsutveckling.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma
ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge
och få omsorg på lika villkor.

Lägesanalys
Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
handlar om mänskliga rättigheter. I FN:s konvention
om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(1979) fastslås att konventionsstaterna ska motverka
fördomar och traditioner som grundar sig på stereotypa föreställningar om kön. Staterna ska också se till
att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden,
särskilt när det gäller anställningsvillkor och lönesättning. Dessutom ska staterna göra det möjligt för föräldrar att förena familje- och yrkesliv.
I framväxten av det moderna industrisamhället
uteslöts många kvinnor från arbete och utbildning,
vilket innebar att diskriminering och segregation
byggdes in i arbetsmarknadens strukturer. I takt
med jämställdhetspolitiska landvinningar har dessa
strukturer förändrats, något som även har mötts av

motstånd eftersom det har inneburit en omfördelning
av politiska, ekonomiska och organisatoriska resurser.
I dag finns få juridiska hinder för jämställdhet. Samtidigt finns starka normer om vad som är lämpligt att
göra beroende på kön. Svensk jämställdhetspolitik är
därför inriktad på att förändra informella strukturer i
samhället som upprätthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen3.
På utbildningsområdet har det skett stora förändringar sedan 1927 när kvinnor fick rätt att studera
på statliga läroverk på samma villkor som män. De
senaste 30 åren har flickor som grupp haft bättre
skolresultat än pojkar. Skillnaden i skolresultat är
intressant ur ett jämställdhetsperspektiv, bland annat
eftersom forskning entydigt visar att könsskillnader i
kognitiva förutsättningar är små eller obefintliga.
I stället menar flera forskare att ”antipluggkultur” har
blivit ett sätt att konstruera maskulinitet i skolan4.
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Förväntningarna på flickor i skolan ser annorlunda
ut. Där finns exempelvis möjligheten att vara en så
kallad ”duktig flicka”, något som innebär krav på
höga prestationer med hög stress som följd. Oavsett
prestationer i skolan är dock de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken fortfarande stora: Genomsnittslönen för
en högskoleutbildad förskolelärare är 24 400 kronor.
Genomsnittslönen för en byggnadsarbetare utan högskoleutbildning är 27 500 kronor. Män i Västra Götaland tjänar i genomsnitt 5800 kronor mer i månaden
än kvinnor, vilket överensstämmer med det nationella
snittet5.
I dag är majoriteten av studerande på högskola och
universitet kvinnor, men trots att kvinnor i högre
grad tar högskoleexamen antas procentuellt sett fler
män till forskarutbildningen. Ju högre upp i den
akademiska hierarkin, desto snedare blir könsfördelningen. Nationell statistik visar att endast 23
procent av professorerna 2012 var kvinnor6. Lägst
andel i Sverige har Chalmers tekniska högskola,
med åtta procent7. Kvinnor har de senaste decennierna tagit allt större plats i mansdominerade yrken
som kräver högre utbildning. Män som grupp har
däremot inte kommit in i kvinnodominerade yrkesområden, varken de yrken som kräver kort eller lång
utbildning8-9.
Tre år efter avslutad yrkesinriktad gymnasieutbildning har dubbelt så många män som kvinnor en
heltidsanställning10. I Västra Götaland utgör kvinnor
75 procent av alla deltidsarbetslösa och 66 procent av
de timanställda11. Forskning har visat att oavsett typ
av tidsbegränsad anställning, bransch eller socioekonomisk tillhörighet leder tidsbegränsad anställning
till fast jobb för män i betydligt högre utsträckning
än för kvinnor12. Tidsbegränsade anställningar inom
kvinnodominerade yrken är förenat med större ohälsa
än tillsvidareanställningar13.
Kvinnors deltidsarbete är ofta en förutsättning för att
orka med en högre grad obetalt hem- och omsorgsar16

bete14. Detta leder i sin tur till en mer osäker position
på arbetsmarknaden och en avsevärt lägre pension.
Fyra procent av hushållen i Västra Götaland är
ensamstående kvinnor med barn. Deras ekonomiska
situation är ännu mer ogynnsam, eftersom de ofta
både har låginkomstyrken och arbetar deltid. Nästan
vart tredje barn till ensamstående mödrar växer upp
med små ekonomiska resurser15. Kvinnor tar även ut
större del av föräldraförsäkringen. Män tar i
genomsnitt ut 24 procent, en siffra som varierar
mellan 14-28 procent i olika delar av länet16.
Kvinnors och mäns företagande i Västra Götaland ser
överlag ut som i övriga delar av landet. 5,23 procent
av de sysselsatta kvinnorna i länet är företagare,
vilket kan jämföras med 12,6 procent av männen17.
Mer än 50 procent av kunderna hos företagsfrämjande aktörer är kvinnor, men uppföljningar visar
att endast 16 procent av regional såddfinansieringiii
går till kvinnor18. En högre andel kvinnor än män får
dessutom avslag på sina ansökningar om företagsstöd i Landsbygdsprogrammet19. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen samt länets högskolor och
universitet har en viktig roll i att främja kvinnors
entreprenörskap och innovationer, både i tätorter och
på landsbygden.

iii Såddfinansieringen är en satsning på finansiering av utvecklingsinsatser i tidigt företagsskede bland nya teknik- och
kunskapsbaserade företag. Syftet är att utveckla konceptet så
långt att andra finansiärer bättre kan bedöma dess potential
och därmed svara för den fortsatta kommersialiseringen. (se
Jämställdhet gör skillnad – handlingsplan för jämställd regional
tillväxt 2012-2014).
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Insatser och uppföljning
Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Regionalt mål

Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland.

Insatser
• Utveckla de jämställdhetsnätverk som
samordnas av Länsstyrelsen som plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte
och kunskapsspridning (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
myndigheter, kommuner, idéburen sektor).
• Samordna jämställdhetsintegrering av
budgetprocesser genom att inrätta ett
samverkansråd för metodutveckling
och erfarenhetsutbyte (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
myndigheter, universitet och högskolor,
kommuner).
• Bidra med metod- och kunskapsunderlag för att stödja arbetet med
jämställdhetsintegrering på kommunal och regional nivå (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
universitet och högskolor, kommuner,
myndigheter, idéburen sektor).

Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Enkätundersökning och/eller
intervjuer med nätverksdeltagare och
deltagare i det tvärsektoriella rådet
för att undersöka hur nätverken har
bidragit till jämställdhetsintegrering i
Västra Götaland.
• Sammanställning av vilka metodoch kunskapsunderlag som varit till
användning för aktörerna.
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Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Regionalt mål

Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med
lönearbete och/eller politiska uppdrag.

Insatser
• Inrätta system för att rutinmässigt
erbjuda utbildningsinsatser med ett
normkritiskt perspektiv på föräldraskap
och barns uppväxtvillkor för föräldrar
och blivande föräldrar (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
idéburen sektor).
• Uppmuntra till ett jämställt uttag av
föräldraförsäkring samt tillfällig
föräldrapenning vid vård av sjukt barn
(Centrala aktörer: Försäkringskassan,
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
myndigheter, kommuner).
• Erbjud barnomsorg på obekväm
arbetstid (Centrala aktörer: kommuner).

Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens
uppföljning

• Intervjuer med deltagare i utbildningsinsatser om vilken användning de har haft av
kunskapen, för att dra lärdomar inför kommande insatser.
• Jämföra uttag av föräldraförsäkring samt tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn
i Västra Götaland 2012, 2014 samt 2016
utifrån statistik från Försäkringskassan och
Statistiska
centralbyrån.
• Följa upp vilka/hur många kommuner som
erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

TIPS!
Underlätta för småbarnsföräldrar genom:
-- Långsiktig planering av mötestider i samråd med deltagarna, så att de inte krockar med
skolavslutningar eller annat.
-- Skicka ut underlag i god tid, för att det ska finnas fler möjliga tidpunkter att läsa dem.
-- Förlägga möten mellan 9-15 för att underlätta hämtning och lämning på förskola och skola.
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Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Regionalt mål

Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas.

Insatser
• Inrätta system för att rutinmässigt erbjuda
kompetenshöjande insatser för rektorer, lärare
samt studie- och yrkesvägledare för att förbättra
grundskoleelevers möjligheter till icke-könsstereotypa utbildnings- och praktikval (Centrala aktörer:
kommuner, högskolor och universitet).
• Främja barns möjlighet att utveckla sina intressen
och förmågor utan att styras av könsstereotypa
normer genom att säkerställa genuskompetens i
förskolan (Centrala aktörer: kommuner).
• Genomför satsningar för att få fler män att söka
sig till förskola samt vård- och omsorgssektorn
(Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, kommuner, högskolor och universitet).
• Se över och åtgärda strukturella löneskillnader
mellan kvinnodominerade och mansdominerade
yrken samt oskäliga löneskillnader inom yrkesgrupper (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen, myndigheter, kommuner).
• Inför heltid som norm och möjlighet till deltid
vid utlysning av nya tjänster (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, myndigheter, kommuner).
• Genomför kunskapshöjande insatser och förbättra rutiner för jämställd och icke-diskriminerande
rekrytering (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen, myndigheter, kommuner).

Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Sammanställa statistik över andelen
kvinnor respektive män som påbörjat
yrkesinriktad högskoleutbildning med
inriktning mot vård- och omsorgssektorn samt förskola 2012, 2014 samt
2016.
• Inventera vilka satsningar som
genomförts för att höja andelen män
i förskola, vård och omsorg samt
intervjua arrangörer om satsningarnas
effekter.
• Kartlägga löneskillnader per sektor och
inom yrkeskategorier 2012, 2014 samt
2016.
• Sammanställa vilka rutiner som
används för att säkerställa
icke-diskriminerande rekrytering.

TIPS!
Vad vinner vi på att investera i skolan och
godkända betyg i 9:an? Rapport från Borås
Stad inom ramen för projektet Hållbar
Jämställdhet - Smart Ekonomi.
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Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att nå inflytande i det regionala
tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.
Regionalt mål

Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation
och landsbygdsutveckling.

Insatser
• Erbjud kompetensutveckling till
företagsfrämjande aktörer för att öka
kunskaperna om jämställdhetsintegrering (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling, bransch- och
företagsfrämjande aktörer, Tillväxtverket).
• Främja kvinnors företagande på landsbygden genom Landsbygdsprogrammet
2014-2020 och EU:s övriga strukturfonder (Centrala aktörer: Länsstyrelsen,
Västra Götalandsregionen, bransch- och
företagsfrämjande aktörer).
• Jämställdhetsintegrera kriterier och
ansökningsprocesser vid bedömning av
innovationer och affärsidéer hos
individer och företag som söker
utvecklingsmedel (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen).

Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Sammanställa statistik över antalet personer som erhållit kompetens-utveckling
om jämställdhet för företagsfrämjande
aktörer. Genomföra en enkätundersökning och/eller intervjustudie med deltagarna om huruvida kunskapen upplevs
som användbar.
• Kartlägga andelen beviljade stöd till
kvinnors företagande inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
• Sammanställa jämställdhetsintegrerade rutiner för bedömning av
innovationer och affärsidéer. Ge förslag
till förbättringar.

TIPS!
Västra Götalandsregionens handlingsplan Jämställdhet gör skillnad innehåller fakta, statistik och
förslag på insatser inom området regional utveckling med fokus på jämställdhet och mångfald.
Organisationer med verksamhetsbidrag eller projektstöd från Västra Götalandsregionen kan ansöka
om jämställdhetsbonus från regionutvecklingssekretariatet för att inhämta expertkunskaper om hur
verksamheten kan jämställdhetsintegreras. För mer information se www.vgregion.se/regionutveckling
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”När män förväntas leva
upp till traditionella normer
för manlighet riskerar mäns
depressioner att osynliggöras”

Makt och hälsa

Nationellt jämställdhetpolitiskt mål

Regionala mål

• Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.

• Jämställd hälsa: fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande.

Nationellt folkhälsopolitiskt mål

• Jämställd tillgång och möjlighet till en aktiv fritid
och ett aktivt deltagande i kulturlivet.

• Skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Lägesanalys
Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. FN:s
konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor fastställer bland annat att konventionsstaterna ska säkerställa alla invånares tillgång till
hälso- och sjukvård med jämställdhet mellan kvinnor
och män som grund20. Men hälsa handlar om mer
än hälso- och sjukvård. Hälsa definieras av Världshälsoorganisationen WHO som fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande. För en god hälsa krävs
möjlighet att utveckla sina förmågor, vara delaktig i
samhällslivet och att ha tillgång till en aktiv fritid och
rekreation. Kvinnor och män har ofta skilda levnadsvillkor, familjeansvar, arbeten och tillgång till makt
och inflytande. Det leder till könsskillnader i fråga
om bland annat självskattad ohälsa, sjukskrivningsdagar, utskrivna läkemedel och medellivslängd21.
Kvinnor förväntas ofta ta ansvar för sociala relationer
och obetalt hem- och omsorgsarbete. Att utveckla
sina relationer till andra människor innebär psykosociala fördelar, men kan även leda till en hög arbetsbelastning och negativ stress. Var tionde kvinna i
Sverige uppger stress eller psykiska påfrestningar
som orsaken till arbetsrelaterade besvär22. I Västra
Götaland uppgav dubbelt så stor andel kvinnor
som män att de kände sig mycket stressade under

201123. Kvinnor i Västra Götaland tar i genomsnitt
ut 38 sjukdagar per år, medan män tar ut 2624. Även
andra aspekter av kvinnors ohälsa är relaterade till
hem och familj: Kvinnor utgör majoriteten av dem
som utsätts för våld i nära relationer, vilket innebär
försämrad hälsa både på kort och på lång sikt.
Våldet kan leda till akuta fysiska skador, men på
längre sikt även till ångest, smärta, depression och
missbruksproblematik25.
Män förväntas generellt ta fler risker än kvinnor. Det
kan handla om risktagande i trafiken, hög alkoholkonsumtion eller obenägenhet att söka vård26. Unga
män i Sverige (15–24 år) har dubbelt så hög dödlighet som unga kvinnor. Unga män dör framför allt av
självmord och olyckor, men är även överrepresenterade när det gäller alkohol- och narkotikarelaterade
dödsfall samt fordonsolyckor med dödlig utgång27.
Andelen män med riskabla alkoholvanor i Västra
Götaland är dubbelt så stor som andelen kvinnor28;
2011 dog 169 män i alkoholrelaterade sjukdomar i
Västra Götaland, jämfört med 43 kvinnor29. Sannolikt bidrar manlighetsideal till att män i lägre grad
rapporterar nedstämdhet, oro och annan psykisk
ohälsa. När män förväntas leva upp till traditionella
normer för manlighet riskerar mäns depressioner att
osynliggöras30.
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För att minska skillnader i dödlighet och sjuklighet
behövs strukturella åtgärder som leder till ökad jämställdhet i samhället och ökad frihet för människor
att utvecklas utan att begränsas av föreställningar om
femininitet och maskulinitet31. Läkare ger i högre
grad kvinnor psykiatriska diagnoser, även om det
finns fysiska förklaringar. Män får oftare fysiska
diagnoser och får snabbare åtgärder och rehabilitering. En ojämställd sjukskrivningsprocess kan leda till
felbedömningar och felbehandlingar32.
Även andra faktorer än kön påverkar möjligheterna
till en god hälsa, som socioekonomiska förutsättningar och utsatthet för strukturell diskriminering.
Personer med utomeuropeiskt ursprung rapporterar
dålig eller mycket dålig hälsa tre till fyra gånger så
ofta som sverigefödda, bland annat på grund av
tunga och lågavlönade arbeten och strukturell diskriminering. Utlandsfödda kvinnor rapporterar högre
ohälsotal än män med samma ursprung33. Personer
som inte kan eller vill leva upp till samhällets normer
för kön riskerar att utsättas för våld och trakasserier.
Homo- och bisexuella ungdomar, särskilt kvinnor,
samt unga transpersoner har betydligt sämre hälsa än
andra ungdomar34.
För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt med
tillgång och möjlighet till en aktiv fritid. Generellt
utför kvinnor mer obetalt hem- och omsorgsarbete
än män, vilket innebär mindre fri tid35. Kvinnor ägnar
sig oftare åt flexibla aktiviteter i sin närmiljö som går
24

att förena med tidsbrist, så som löpning, promenader
eller gym, medan män i större utsträckning ägnar sig
åt organiserad idrott och lagidrotter. Det innebär att
kvinnor inte i lika hög grad konkurrerar om samhälleliga resurser. Pojkars utövande, bidrags- och anläggningsbehov gynnas ofta på bekostnad av flickorna36.
Traditionellt har idrottsrörelsen varit mansdominerad, med normer om att distansera sig från
kvinnlighet och icke-heterosexualitet37. Arbetet för
ett mer inkluderande föreningsliv även behöver motverka destruktiva normer för maskulinitet.
Ett mål för den nationella kulturpolitiken är att
främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning
och utvecklande av sina skapande förmågor. Konsten
och kulturen har unika möjligheter att förändra
stereotypa föreställningar om könen och bidra till
ett individuellt växande. I praktiken har kvinnor ett
mer aktivt kulturdeltagande än män, både i fråga om
att uppleva kultur och att själva utöva kultur. Det är
helt klarlagt att både kulturkonsumtion och kulturproduktion ger positiva hälsoeffekter. Ett aktivt deltagande i kulturella aktiviteter leder till märkbart lägre
dödlighet, oavsett kön, ålder, utbildning, inkomst,
långtidssjukdom, socialt nätverk, rökning och fysisk
aktivitet38. Inom kulturområdets stora institutioner
råder dock ett ojämställt förhållande mellan män och
kvinnor när det gäller vems historia som berättas,
vem som har tolkningsföreträde och hur resurserna
fördelas. Kvinnor återfinns i högre grad inom frilanssektorn som i de flesta fall har knappare resurser39.
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Insatser och uppföljning
Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Nationellt folkhälsopolitiskt mål

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Regionalt mål

Jämställd hälsa: fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Insatser
• Inrätta rutiner för metod- och kunskapsöverföring i jämställdhets- och hälsofrågor
(Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, universitet och högskolor).
• Sprid kunskap, erfarenheter och verktyg för att
minska självskadebeteende hos unga kvinnor
och män (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen).
• Inrätta rutiner för att erbjuda normkritiska
utbildningar för personal inom folkhälsa och
sjukdomsprevention om hur könsskillnader
i levnadsvillkor påverkar hälsan (Centrala
aktörer: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,
kommuner, högskolor och universitet).
• Utveckla framgångsrika insatser för jämställd
sjukskrivning (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan).
• Utveckla och sprid kunskap om strategier
för att hantera stress, särskilt riktat till unga
kvinnor och unga män (Centrala aktörer: Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen, kommuner).

Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Inventera rutiner för metod- och
kunskapsöverföring i jämställdhets- och hälsofrågor inom länet.
• Sammanställning av könsuppdelad statistik från Försäkringskassan kring antal sjukdagar
2012, 2014 och 2016, uppdelade
på lång och kort sjukskrivning.
• Sammanställa antalet deltagare i
normkritiska utbildningar som
genomförts för personal inom
folkhälsa och sjukdomsprevention.
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TIPS!

TIPS!

Tänk tvärt om – för en jämställd
sjukskrivningsprocess, Region Skåne, 2010.

Jämställda sjukskrivningar – Arbetsbok för
kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, SKL, 2010.

Metoden Genushanden har tagits fram för att
öka kvaliteten i vården för kvinnor och män.
Genushanden hjälper verksamheten att få
jämställda rutiner så att deltagare och de som
möts av verksamhetens service, får samma
frågor oavsett kön. Därmed kan likvärdig
service säkerställas.

Jämställd sjukskrivningsprocess, analys och
handlingsplan, Västra Götalandsregionen, 2013.
Samling för social hållbarhet – åtgärder för
jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen.
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Nationellt jämställdhetspolitiskt mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Nationellt folkhälsopolitiskt mål

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Regionalt mål

Jämställd tillgång och möjlighet till aktiv fritid och aktivt deltagande i kulturlivet.

Insatser
• Inrätta rutiner för att säkerställa likvärdiga möjligheter till fritidsaktiviter för invånare genom att genomföra könskonsekvensanalyser:
-- vid fördelning av medel till idrottsföreningar och det fria
kulturlivet (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, kommuner).
-- vid fördelning av träningstider (Centrala aktörer: kommuner).
• Motverka destruktiva och exkluderande normer för maskulinitet inom
idrott- och föreningsrörelsen genom normkritiskt arbete
(Centrala aktörer: kommuner, idéburen sektor).
• Jämställdhetsintegrera kulturinstitutionernas organisation, repertoar,
besöks- och publikarbete genom att analysera inkluderande/ exkluderande faktorer samt vilka som upplever sig representerade i kulturutbudet (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, kommuner).

TIPS!
Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Sammanställa antalet aktörer som har
rutiner för könskonsekvensanalyser
vid fördelning av medel till fritidsaktiviteter. Analysera rutinerna för
fördelning på sammanslagen nivå.
• Genomföra intervjuer med representanter för regionala kulturinstitutioner om arbetet med
jämställdhetsintegrering.

Exempel på verktyg och metoder för att
genomföra könskonsekvensanalyser finns på
den nationella kunskapsportalen jämställ.nu
– allt om jämställdhetsintegrering.
Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön
– beräkningsmodell och checklista, Göteborgs
stad, Idrotts- och föreningsförvaltningen, 2013.
BRYT! – ett metodmaterial om normer i
allmänhet och heteronormen i synnerhet, ett
metodmaterial utgivet av Forum för levande
historia och RFSL Ungdom.
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”Begreppet mäns våld mot kvinnor
syftar till att synliggöra våld
som en jämställdhetsfråga, där
mäns överrepresentation bland
våldsutövare ses som ett resultat av,
och en bidragande faktor till, den
ojämna fördelningen av makt och
inflytande i samhället”
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Nationella jämställdhetpolitiska mål

Regionala mål

• Kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv.

• Långsiktiga och hållbara strukturer för att
motverka mäns våld mot kvinnor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och
män, pojkar och flickor ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

• Beredskap för att tidigt upptäcka våldsutsatthet
och erbjuda stödinsatser till våldsutsatta, barn
som lever med våld och våldsutövare.
• Rutiner för målgruppsanpassat stöd till grupper
med svagt samhälleligt skydd.

Lägesanalys

och inflytande i samhället.

Sedan slutet av 1970-talet har FN och det internationella samfundet formulerat mäns våld mot
kvinnor som ett allvarligt brott mot kvinnors och
barns mänskliga fri- och rättigheter. Våldet har
också lyfts som ett folkhälso- och demokratiproblem. 1979 antog FN konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och
1993 antogs deklarationen om avskaffande av våld
mot kvinnor. Även FN:s konvention om barnets
rättigheter från 1989 tar upp barns rätt att skyddas
från våld. Tillsammans utgör de en grund för att
motverka mäns våld mot kvinnor. I Sverige är
regeringens fjärde jämställdhetspolitiska mål att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt att
kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet40. Svensk
jämställdhetspolitik inkluderar även insatser för att
motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer41.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt,
sexuellt, ekonomiskt och/eller materiellt. Våldet kan
delas upp i två övergripande kategorier. Den första
kategorin handlar om gräl som eskalerat till våld men
som inte syftar till att få kontroll över någon annans
liv. Den andra kategorin handlar om våld som utövas
inom ett större mönster av kontrollerande beteende
och innefattar ett flertal makt- och kontrollmedel
över en längre tidsperiod. Den första kategorin är lika
förekommande mot kvinnor och män, medan majoriteten av det kontrollerande våldet utövas av män
mot kvinnor42. Det är vanligare att män som utsatts
för våld i relationer uppger psykiskt våld, som exempelvis verbala angrepp, svartsjuka, hot om skilsmässa
eller förstörelse av personlig egendom. Män utsätts
även för sexuellt våld i nära relationer, framför allt i
samkönade relationer. Kvinnor utsätts oftare för grovt
och upprepat fysiskt våld43. 2012 anmäldes 1891 fall
av misshandel mot kvinna i en nära relation och 398
fall av grov kvinnofridskränkning i Västra Götaland44.
Många gånger innebär våldet att kvinnor och barn
måste flytta till ett skyddat boende, vilket även kan
innebära problem för barnets möjligheter till förskoleplats eller skolgång. Ungefär 10 procent av alla
barn i Sverige har någon gång upplevt våld i hemmet
och många barn som lever med våld blir också själva

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen använder både begreppen mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relationer. Begreppet mäns våld mot
kvinnor syftar till att synliggöra våld som en jämställdhetsfråga, där mäns överrepresentation bland
våldsutövare ses som ett resultat av, och en bidragande faktor till, den ojämna fördelningen av makt

29

Makt och mäns våld mot kvinnor

slagna45. Att växa upp med våld får konsekvenser för
hälsa och välbefinnande, även i vuxen ålder.
Alla människor kan utsättas för våld i nära relationer,
men våldets uttryck och konsekvenser kan se olika ut.
Att befinna sig i beroendeställning skapar en maktobalans som kan utnyttjas av våldsutövaren. Stereotypa föreställningar om minoritetsgrupper kan innebära att individer misstros och misstolkas av stödinstanser, vilket kan leda till att våldsutsatta inte söker
stöd. Grupper med svagt skydd i samhället är ofta
mer våldsutsatta än andra. Det kan handla om personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer,
personer i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, personer som lever med hedersrelaterat
våld och förtryck och personer i missbruk och beroende. Inom de flesta av grupperna är kvinnor mer
utsatta än män46. Det är av yttersta vikt att uppmärksamma levnadsvillkoren för grupper med svagt samhälleligt skydd och hur det påverkar våldsutsattheten
och behovet av stöd.
För ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering är förebyggande insatser centrala. En
sådan insats kan exempelvis vara våldsförebyggande
arbete med unga män för att förändra destruktiva
normer för maskulinitet. Inom maskulinitetsforskning belyses hur pojkar lär sig använda våld som ett
sätt att konstruera maskulinitet. Kopplingen mellan
jämställdhet och våldsanvändning syns särskilt tydligt
bland unga i åldern 16-25 år: Unga män som instämmer i stereotypa påståenden om kön löper 3,2 gånger
högre risk att ha utövat en våldsam eller kränkande
handling jämfört med unga män som inte instämmer
i dessa påståenden47.
En väl fungerande samverkan mellan berörda aktörer
skapar bättre förutsättningar för att förebygga och
motverka våld. Genom att handla gemensamt på en
övergripande organisatorisk nivå skapas möjlighet att
utbyta kunskap och erfarenheter som sedan kan ligga
till grund för stödinsatser till våldsutsatta, barn som
lever med våld och våldsutövare.
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Vad är grov kvinnofridskränkning?
Brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken 1998 och är unikt i sin konstruktion eftersom
flera enskilda, straffbara handlingar tillsammans kan
utgöra ett grovt brott. Grov kvinnofridskränkning
fokuserar på upprepade kränkningar i form av
vålds- frids- eller sexualbrott som en man begår
mot en kvinna i en nära relation. De handlingar som
avses är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga
tvång, sexuellt eller annat ofredande samt sexuellt
utnyttjande. Lagen är utformad för att underlätta
åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en
närstående kvinna.
Våld i samkönade relationer eller gärningar
som begås i en relation där parterna inte
bor tillsammans faller under brottet grov
fridskränkning. Det gäller även handlingar som
riktats mot andra närstående, till exempel barn,
föräldrar eller syskon. Det enda som skiljer grov
fridskränkning från grov kvinnofridskränkning är
beskrivningen av brottsoffer och gärningsman.
Källa: NCK:s kunskapsbank.

Västra Götaland 2012

Grov kvinnofridskränkning
Grov fridskränkning, kvinna 18 år eller äldre
Grov fridskränkning, man 18 år eller äldre
Källa: Brottsförebyggande rådet (2013)
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Insatser och uppföljning
Nationella jämställdhetspolitiska mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Regionalt mål

Långsiktiga och hållbara strukturer för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Insatser
Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens
uppföljning

• Koppla samman befintlig regional
samverkan mot mäns våld mot
kvinnor med regionala nätverk för
jämställdhetsintegrering (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra
Götalandsregionen, myndigheter,
kommuner, idéburen sektor).
• Stärka samverkan genom att upprätta kontaktytor för erfarenhetsutbyte i fråga om:
-- Boende (Centrala aktörer:
Länsstyrelsen, kommuner).
-- Riskbedömningar (Centrala
aktörer: Länsstyrelsen, rättsväsende, kommuner).
-- Skyddade personuppgifter
(Centrala aktörer: Skatteverket,
rättsväsende, kommuner).
• Bedriv våldsförebyggande arbete
med pojkar och unga män inom
skola och fritidssektor (Centrala
aktörer: kommuner, idéburen
sektor).

Analys av deltagande/uppslutning i nätverken samt enkät och/eller intervjuer med
nätverksdeltagare för att undersöka om nätverksarbetet upplevs som användbart.

TIPS!
Att våga se och agera – Samverkan mellan verksamheter i
länet som arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2012.
Samordning för Kvinnofrid – länsstyrelsernas stöd till insatser
2011-2012, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012.
Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller
riskerar att fara illa, Socialstyrelsen, 2007.
Våldsförebyggande arbete med män – en kunskapsöversikt,
SKL, 2011.
Machofabriken – ett metodmaterial för ökad jämställdhet
och förebyggande arbete mot våld, med fokus på normer för
manlighet. Producerat av Amphi Produktion för Sveriges kvinnooch tjejjourers riksförbund (SKR), Riksorganisationen för kvinnooch tjejjourer i Sverige (Roks) och Män för jämställdhet.
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Nationella jämställdhetspolitiska mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Regionalt mål

Beredskap för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och erbjuda stödinsatser till våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.

Insatser
• Inrätta likvärdiga rutiner, stöd och behandlingsinsatser i hela länet för våldsutsatta,
barn som lever med våld och våldsutövare
genom att:
-- Samordna och samarrangera kunskapoch kompetensutvecklingsinsatser (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, rättsväsende, kommuner,
idéburen sektor).
-- Säkerställa tillgång till riktlinjer för att
fråga om våld rutinmässigt och på indikation (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, kommuner).
-- Tillhandahålla kunskap till yrkesverksamma för att identifiera tecken på
våldsutsatthet (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner, idéburen sektor).
-- Tillhandahålla handledning till
personal som arbetar med att stödja
våldsutsatta (Centrala aktörer: Västra
Götalandsregionen, kommuner).
• Säkerställ kunskap och rutiner för att
erbjuda adekvat stöd till personal som lever
med våld (Centrala aktörer: Länsstyrelsen,
Västra Götalandsregionen, kommuner).
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Länsstyrelsens och Västra
Götalandsregionens uppföljning

• Enkätundersökning till kommunerna med fråga om antalet
anmälningar enligt socialtjänstlagen 14:1, så kallade orosanmälningar.
• Inventera och sprida framgångsrika rutiner för att stötta
personal som lever med våld.

TIPS!
Våld – En handbok om
socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld, Socialstyrelsen, 2011.
Att fråga om våldsutsatthet som
en del av anamnesen, Nationellt
centrum för kvinnofrid, 2010.

Makt och mäns våld mot kvinnor

Nationella jämställdhetspolitiska mål

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
Regionalt mål

Rutiner för målgruppsanpassat stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

Insatser
• Genomför utbildningsinsatser för yrkesverksamma om hur samhällets skydd för
särskilt utsatta grupper kan stärkas (Centrala aktörer: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, kommuner, rättsväsende, högskolor och
universitet, idéburen sektor).
• Inventera rutiner för att förebygga och
upptäcka våld som utövas av vårdgivare och
anhörigvårdare (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, kommuner).

Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens
uppföljning

• Inventering av antalet personer som tagit
del av utbildningsinsatser om särskilt
utsatta grupper. Sammanställning av vilka
grupper som utbildningarna fokuserat på.
• Enkätundersökning till kommuner för att
kartlägga tillgången till skyddat boende
i Västra Götalands län. Kartlägga antalet
platser 2012, 2014 samt 2016.

• Genomför utbildningsinsatser om internet
som arena för grooming, sex mot ersättning, prostitution och människohandel för
sexuella ändamål (Centrala aktörer: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, rättsväsende,
kommuner).

TIPS!

• Tillgodose behov av skyddat boende för:
-- personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck (Centrala
aktörer: Länsstyrelsen, kommuner).

Fristad från våld – en vägledning om skyddat
boende, Socialstyrelsen, 2013.

-- våldsutsatta kvinnor i pågående
missbruk/beroende (Centrala aktörer:
kommuner).
-- våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning (Centrala aktörer:
kommuner).
-- våldsutsatta kvinnor med djur (Centrala
aktörer: kommuner).

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld
mot kvinnor med funktionsnedsättning,
Socialstyrelsen, 2011.

Skylla sig själv? – om våld mot kvinnor i
missbruk, Socialstyrelsen, 2011.
Våld mot djur och våld i nära relationer,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2012.
Våga göra skillnad – En vägledning för skydd,
stöd och rehabilitering av unga som utsatts
för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller
som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som
har blivit gifta mot sin vilja, Länsstyrelsen i
Östergötlands län, 2011.
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Användbara begrepp
Begrepp som kan vara bra att känna till i arbetet med
jämställdhetsintegrering:
Cis-person
En person som identifierar sig och uppfattas som
det kön som registrerades vid födseln. Exempelvis en
person som känner sig som en kvinna, ser ut som en
kvinna och har kvinna skrivet i sin födelseattest.
Diskriminering
När vissa grupper eller personer behandlas sämre än
andra skulle ha gjort i en jämförbar situation. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering
utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Strukturell diskriminering innebär att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera.
Feminism
Feminism är ett samlingsbegrepp för den samhällsanalys och rörelse som menar att kvinnor generellt
sett är underordnade män i samhället och vill förändra detta. Feminismen innefattar ett stort antal
teoretiska riktningar, som exempelvis liberalfeminism,
radikalfeminism, ståndpunktsfeminism, postmodern
feminism, queerfeminism och postkolonial feminism.
Inriktningarna har olika fokus, analys och förslag till
lösningar. Praktiskt jämställdhetsarbete förenar ofta
förslag från flera feministiska riktningar genom att
exempelvis förändra diskriminerande regler, motverka
sexualiserat våld, höja representationen av kvinnor på
beslutande poster, ifrågasätta idén om en kvinnlig/
manlig essens, förändra normerna för relationer och
uppmärksamma hur andra former av förtryck hänger
ihop med kön.
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Genus
Begreppet genus kan användas som en synonym till
kön för att betona kön som social, kulturell och
historisk konstruktion. Se även kön, könsroll
HBTQ
HBTQ är en samlingsbeteckning för homosexuella,
bisexuella, transpersoner och queera. Homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar.
Begreppet transperson har ingenting med sexuell
läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer
sig från normen för det kön de registrerats som vid
födseln. Queer innebär kritik av heteronormen. Se
även cis-person, heteronormativitet, heterosexuell,
queer
Hen
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som
kan användas om personer vars kön är obekant eller
irrelevant i sammanhanget. Hen kan även användas
om personer som varken identifierar sig som kvinnor
eller män.
Heteronormativitet
Heteronormativitet innebär att utgå från att alla är
heterosexuella och att heterosexualitet är självklart,
önskvärt och naturligt. I heteronormen ingår även en
idé om att kvinnor och män bör vara varandras motsatser, begära varandra och leva i monogam tvåsamhet. Heteronormen innebär förväntad heterosexualitet – men även att heterosexualiteten organiseras på ett särskilt sätt. Se även: queer
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Heterosexualitet
Heterosexualitet är en sexuell läggning. Se även:
HBTQ
Intersektionalitet
Intersektionalitet är ett analysverktyg som används
för att visa hur olika maktordningar hänger ihop
och påverkar varandra. En intersektionell analys kan
exempelvis undersöka hur betydelsen av maskulinitet
varierar beroende på klass eller hur normerna för sexualitet ser ut för personer med funktionsnedsättning.
Intersexualitet/intersexualism
Barn som vid födseln inte entydigt kan kategoriseras
som kvinna eller man brukar kallas intersexuella.
Intersexuella opereras ofta som spädbarn för att tilldelas ett entydigt kön.
Jämlikhet
Alla människors lika rättigheter och möjligheter.
Jämställdhet
Jämställdhet är ett begrepp som betonar jämlikhet
mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att
kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter inom livets alla områden – eller som
att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsbegreppet har
även kritiserats, bland annat för att återskapa föreställningen om två avgränsade, stabila könskategorier
samt att förenkla mer komplicerade maktordningar.
Se även: heteronormativitet, intersektionalitet.
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering innebär att förslag, genomförande och utvärdering genomgående analyseras
utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa
likvärdig service, resurstilldelning och inflytande.

Kön
Kön kan betyda flera olika saker. Biologiskt kön fastställs i första hand utifrån könsorgan, kromosomer
och hormoner. Socialt kön brukar kallas för genus.
Sociala beteenden kan skapa eller förstärka biologiska
skillnader. Exempelvis kan normer för kvinnlighet
och manlighet påverka vilka utseenden och kroppsideal människor försöker uppnå. Juridiskt kön är
samhällets sätt att registrera kön. I Sverige finns i dag
bara möjligheten att vara antingen kvinna eller man.
Könsidentitet är det kön som en person identifierar
sig med. Könsuttryck är det sätt en person markerar sin tillhörighet till ett visst kön, som exempelvis
kläder, frisyr eller kroppsspråk.
Könskonsekvensanalys
Innebär att analysera olika potentiella effekter för
kvinnor respektive män innan beslut fattas om
exempelvis mål, strategier och resursfördelning. I en
könskonsekvensanalys kan följande frågor ställas: Hur
fördelas resurserna mellan kvinnor och män i målgruppen? Har både kvinnors och mäns erfarenheter
legat till grund för hur verksamheten är utformad?
Hur skulle den förändras om andra erfarenheter
inkluderades? Centralt för att genomföra könskonsekvensanalyser är tillgång till könsuppdelad
statistik.
Könsroll
Könsroll är ett begrepp som betonar att kvinnlighet
och manlighet är socialt konstruerat. I dag ersätts
könsroll ofta av genus, eftersom könsrollsbegreppet
kan missuppfattas som att människors tankar, vanor
och intressen går att kliva i och ur som en teaterroll.
Norm
Normer är ett slags handlingsregler för accepterat
beteende i en grupp. En del av samhällets normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna.
Att uppfylla gruppens normer leder till sociala för35
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delar, medan brott mot normen ofta får negativa
konsekvenser.
Normkritik
Normkritik handlar om att synliggöra de normer
som leder till att vissa ses som avvikande och andra
ses som normala. Ett normkritiskt förhållningssätt
innebär att inte förutsätta eller kräva att alla organiserar sitt liv i enlighet med normen. Normkritisk
pedagogik synliggör normer och privilegier, till
skillnad från det som brukar kallas toleranspedagogik, där fokus i stället är på att uppmärksamma
och lära sig om det som är avvikande. Se även:
heteronormativitet.
Queer
Queer är ett verktyg för att analysera, ett sätt att agera
och en (vägran till) identitet som bygger på genomskådande och kritik av samhällets heteronorm. Queer
problematiserar det som anses vara normalt, i stället
för att fokusera på varför vissa människor avviker från
normen. Se även: heteronormativitet
Transperson
Transpersoner är ett paraplybegrepp för personer
som inte fysiskt, psykiskt, biologiskt och/eller socialt
enkelt kan kategoriseras som kvinnor eller män.
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Ifylld och underskriven blankett skickas till
följande adress senast den 15 september 2014:
esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
eller
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Enheten för social hållbarhet
403 40 Göteborg

Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland 2014-2017
Att underteckna avsiktsförklaringen innebär att:
•
•
•
•

Kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det
övergripande strategiarbetet.
Kommunledningen ställer sig bakom arbetet och ansvarar för förankring i den egna
organisationen.
Kommunledningen utser en kontaktperson gentemot Länsstyrelsen.
Kommunen avser att ta fram en lokal handlingsplan.

Deltagande kommun
Kommunens namn:
Förvaltning:
Kontaktperson:
Befattning:
Tfn:

Mobil:

E-post:

Undertecknat av ansvarigt kommunalråd
Ort och datum

Namnunderskrift

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län,
403 40 Göteborg

Namnförtydligande

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se

KU 1 a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a- b till handlingarna)

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Fristadbostäder AB, ansökan om utökad limit på
koncernkontot
Fristadbostäder AB har inkommit med ansökan om utökad kreditlimit med 50 miljoner kronor, för att
täcka slutfasen av nyinvesteringen på Åsbovägen samt uppstarten av ”etapp 2”, ett nytt projekt vid
Prästskogsvägen.
Kommunstyrelsen beslutar om bolagens finansiering i samband med godkännande av bolagens
budgetar. Därför behandlar inte Kommunstyrelsen frågan om utökad limit för nya projekt nu.
Bolaget har tidigare fått 70 miljoner kronor i ökad limit avseende finansiering av befintlig nyproduktion
på Åsbovägen. Den av Kommunfullmäktige godkända projektkalkylen har en lånenivå på 77 miljoner
kronor, vilket således ger en möjlig utökning av limiten med 7 miljoner kronor. Därutöver har
renoveringsbehovet ökat vilket påverkat likviditeten mer än budgeterat. Bland annat sker under hösten
en renovering av centrumhuset på Tärnavägen 2. För att finansiera ovanstående befintliga projekt och
ge bolaget en nödvändig rörelsekredit fram till att Kommunstyrelsen godkänner budget och
finansiering för 2015 föreslås en ökad limit på 15 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kreditlimiten för Fristadbostäder AB ökas med 15 000 000 kronor till 153 000 000 kronor.

2014-08-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0506 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Internbanksengagemang

2014-04-30

Fristadbostäder AB
VD / Ekonomi
Kjell-Ove Sethson

KAPITALBINDNING
Limit Ks 2014

Koncernkonto
Limit

138 000 000

Lång upplåning
Kto nummer

Utnyttjat

135 000 000

3405266-2

107 700 000

3 000 000

4579050-8

1 529 382

Egen reskontra

Sammanlagd

Kvarvarande

Underligg. lån

Derivat

Lån Borås stad

låneskuld

låneutrymme

0

109 229 382

28 770 618

138 000 000
109 229 382

0

0

årets snitt

0

gångna månaden

Erhållen / upplupen

Betald / upplupen

Internbankens snittränta 2014, inlåning

0,997%

0,997%

ränta 2014

ränta 2014

Internbankens snittränta 2014, utlåning

1,476%

1,434%

3405266-2

1 173,72

10 496,58

4579050-8

0,00

447 143,05

Koncernkonto

RÄNTEBINDNING
Limit Ks 2014

Räntebindning < 1 år
Limit

138 000 000

Räntebindning > 1 år
Utnyttjat
109 229 382

Enl strategi
138 000 000

Egen reskontra
0

-60 000 000
49 229 382
Procentuell fördelning

SWAPPAR
4497186/31610319ST
4497185/31610309ST

Kort

Lång

45,07%

54,93%

Belopp

Fast ränta

Ff dag

6 000 000

3,120%

2014-09-23

4 000 000

2,030%

2014-09-23

4382256/122091

10 500 000

3,960%

2016-12-01

23535344CN-4888S

10 000 000

2,970%

2018-09-21

210063550

10 000 000

1,869%

2019-02-28

200016147

10 000 000

3,060%

2020-09-21

579882863

9 500 000

3,130%

2022-09-21

10 000 000

3,680%

2024-12-14

21244589CN-3837G

70 000 000

Derivat

Fasta lån

0
60 000 000

0

60 000 000

0

Sammanlagd

Kvarvarande

låneskuld

låneutrymme

109 229 382

28 770 618

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Årsredovisning för 2013 från Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att bevilja ansvarsfrihet för 2013 för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

2014-08-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0422 135
Programområde: 1
Handläggare: Dan Persson, tfn 35 58 50
Datum/avdelningschef: 2014-08-18, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2014/KS0422

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för 2013 från Tolkförmedling Väst
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt sin årsredovisning för 2013 jämte
revisionsberättelse till respektive förbundsmedlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen.
Kommunstyrelsen har den 1 september förslagit Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet
för Tolkförmedlingen Väst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 2013 för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i
Sjuhärad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att översända bifogade brev till Sjuhärads kommunalförbund.

140812
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0464 615
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 50
Datum/avdelningschef: 2014-08-12, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2014/KS0464
Ert Dnr

Ekonomistyrning
Dan Persson

Sjuhärads kommunalförbund

Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad
I en information från Sjuhärads kommunalförbund framgår att regeringen inför 2015
aviserar att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen Yrkesvux.
Medelstilldelningen till Lärlingsvux kommer troligtvis fortsätta under 2015 för att
därefter avslutas. Sjuhärad kommer vid årsskiftet stå utan finansiering av de närmare
30 Yrkesvuxutbildningar som i dag bedrivs.
Ansvaret för regionalt samordnad vuxenutbildning ligger inte på kommunerna utan är
en statlig angelägenhet vilket innebär att ansvaret och finansieringen ligger på staten.
En avveckling av Yrkesvux innebär med största sannolikhet en ökning av
kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Om denna aviserade förändring, av i första hand Yrkesvux, genomförs föreslår
Sjuhärads kommunalförbunds direktion att kommunerna avsätter minst 25 kr per
invånare (ca 2 650 tkr för Borås) för att i viss utsträckning kunna fortsätta med
Yrkesvux. Denna satsning på 25 kr per invånare kommer att halvera verksamheten
jämfört med i dag.
Borås Stad väljer att avvakta valresultatet innan slutlig ställning tas. Om det visar sig
att förslaget genomförs får frågan eventuellt hanteras i 2015 års budgetprocess och
där prioriteras tillsammans med all annan verksamhet i Borås Stad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Handläggare: Charlotte Stigh-Brüsin
Telefon: 0708-85 40 02
E-post: charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se

Utfärdat: 2014-05-20
Diarienummer 2014/SKF0113
Till medlemskommunerna i
Boråsregionen, Sjuhärads
Kommunalförbund

Information och rekommendation gällande finansiering av regionalt
samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade 2014-04-04 att ge presidiet i
uppdrag att översända information och en rekommendation till medlemskommunerna gällande
finansiering av samordnad vuxenutbildning, enligt gällande samverkansavtal i Sjuhärad.
Den avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt regeringens
riktade satsningar för att öka antalet gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna, har resulterat i ett mycket
stort yrkesutbildningsutbud i Sjuhärad de senaste åren. Den regionala samverkan har visat sig vara en
framkomlig väg för att erhålla stora summor av den statliga medelstilldelningen. Under år 2014 har
Sjuhärad tilldelats 259 årsplatser till Yrkesvux samt 111 årsplatser till Lärlingsvux. Totalt motsvarar detta
en summa på 18,5 Mkr.
Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen av
Yrkesvux. Däremot är det troligt att den statliga medelstilldelningen till Lärlingsvux kommer att fortsätta
även under år 2015 - för att därefter avslutas. Detta innebär att Sjuhärad redan vid årsskiftet kommer att
stå utan statlig finansiering av de närmare 30 Yrkesvuxutbildningar som idag bedrivs för
kommuninvånarna med ca 13 Mkr från staten, vilket motsvarar drygt 60 kr/kommuninvånare1.
I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett samordnat yrkesutbildningsutbud, krävs politiska
ställningstaganden i varje medlemskommun. I Regvuxavtalet står angivet att de kommuner som ansluter
sig till avtalet årligen ska bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Direktionens politiker
föreslår kommunerna att avsätta minst 25 kr per kommuninvånare för år 2015. Det skulle ge den regionalt
samordnade Yrkesvuxutbildningen ca 5,3 Mkr vilket är mer än en halverad verksamhet jämfört med
dagens. Konsekvenserna för den regionalt samordnade Yrkesvuxverksamheten, som idag lockar många
arbetslösa unga som uppbär försörjningsstöd, går inte att förutse.
Utdrag ur politiskt beslutsprotokoll ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-10-01 på följande
adress; info@borasregionen.se
BORÅSREGIONEN – SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilagor
1. Samverkansavtal gällande regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvuxavtalet)
2. Protokollsutdrag direktionsmöte 2014-04-04 § 21.2
3. Handling – Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildningen i
Sjuhärad
4. Skolverkets mall för uppföljning av deltagare i Yrkesvux 6-18 månader efter studierna

1

Enligt SCB-statistik hade Sjuhärads kommuner 213 690 kommuninvånare 2013-12-31.

Handläggare: Charlotte Stigh-Brüsin
Telefon: 0708-85 40 02
E-post: charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se

Utfärdat: 2014-05-20
Diarienummer 2014/SKF0113

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt
samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Sammanfattning
Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt
regeringens riktade satsningar på fler gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna, har resulterat i ett mycket
stort yrkesutbildningsutbud i Sjuhärad de senaste åren. Genom den goda samverkan i det nätverk av
rektorer som ansvarar för de kommunala vuxenutbildningsverksamheterna i Sjuhärad, har varje statligt
utlysningstillfälle tagits i akt och gemensamma ansökningar har formulerats för Sjuhärad. Den regionala
samverkan har visat sig vara en framkomlig väg för att erhålla stora summor av de statliga satsningarna.
Under år 2014 har Sjuhärad exempelvis tilldelats 259 årsplatser på Yrkesvux (gymnasial yrkesutbildning för
vuxna) samt 111 årsplatser till Lärlingsvux. Totalt motsvarar detta sammanlagt 18,5 Mkr. I den mån
kommunerna i Sjuhärad skulle finansierat dessa platser, både Yrkesvux och Lärlingsvux, skulle
kommunerna ha avsatt drygt 86,50 kr/kommuninvånare för år 2014.
Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen av
Yrkesvux. Däremot kommer förmodligen den statliga medelstilldelningen till Lärlingsvux att fortsätta även
under år 2015 - för att därefter avslutas. Detta innebär att Sjuhärad vid årsskiftet kommer att stå utan
statlig finansiering av de närmare 30 Yrkesvuxutbildningar som idag bedrivs inom ramen för
samverkansavtalet.
I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett samordnat yrkesutbildningsutbud, krävs politiska
ställningstaganden kring medelstilldelning i varje kommun. I Regvuxavtalet står angivet att de kommuner
som ansluter sig till avtalet årligen ska bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Ett antal av
Sjuhärads kommuner har de senaste åren beslutat om medelstilldelning om 25 kr per kommuninvånare.
Några av dessa har även avsatt dessa medel inom ramen för utbildningsförvaltningens budget. Ännu har
dock inte dessa medel tagits i bruk för den regionalt samordnade vuxenutbildningen. men det kan sålunda
bli verklighet inför år 2015, i den mån så fastställs av respektive kommun samt direktionen under hösten
2014.
Enligt befolkningsstatistiken 2013-12-31, skulle en medelstilldelning på 25 kr/kommuninvånare generera
en totalsumma på drygt 5,3 Mkr vilket motsvarar ca 107 årsplatser på en Yrkesvuxutbildning. För att
uppnå den omfattning som dagens utbildningsutbud medger, skulle varje kommun dock behöva avsätta
drygt 60 kr/kommuninvånare. Då skulle Sjuhärad bibehålla nuvarande omfattning på 259 årsplatser.
Ärendebeskrivning
Statlig medelstilldelning
Under flera år har Sjuhärad mottagit statliga medel för att finansiera yrkesutbildningar för vuxna. Med
satsningar på medelstilldelning till gymnasiala yrkesutbildningar (Yrkesvux) vill regeringen bland annat
höja attraktionskraften kring yrkesutbildningar för att tillse att arbetsmarknaden blir försörjd med
efterfrågad och rätt kompetens. Yrkesutbildningar, ex lärlingsutbildningar för vuxna (Lärlingsvux) är en
väg till kompetens som med stor sannolikhet leder till ett arbete. Unga vuxna och/eller personer som
befinner sig långt från arbetsmarknaden kan och ska lockas att studera.
Den avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt regeringens
riktade satsningar på fler yrkesutbildningar, har resulterat i ett mycket stort yrkesutbildningsutbud i
Sjuhärad de senaste åren. Genom den goda samverkan i det nätverk av rektorer som ansvarar för de
kommunala vuxenutbildningsverksamheterna i Sjuhärad, har varje tillfälle till medelstilldelning tagits i akt
och gemensamma ansökningar har formulerats. Den regionala samverkan har visat sig vara en framkomlig
väg för att erhålla stora summor av de statliga satsningarna.

1

Handläggare: Charlotte Stigh-Brüsin
Telefon: 0708-85 40 02
E-post: charlotte.stigh-brusin@borasregionen.se

Utfärdat: 2014-05-20
Diarienummer 2014/SKF0113

I nedanstående tabell redovisas de gångna årens statliga satsningar/medelstilldelning till Sjuhärad1.
År
Skolform
Tilldelade platser
Statsbidrag
2009
Yrkesvux
124
6 200 000 kr
2010
Yrkesvux
323
16 150 000 kr
2011
Yrkesvux
404
20 190 000 kr
2012
Yrkesvux
212
10 600 000 kr
2013
Yrkesvux
350
17 500 000 kr
2014
Yrkesvux
259
12 950 000 kr
2011
2012
2013
2014

Lärlingsvux
Lärlingsvux
Lärlingsvux
Lärlingsvux

7
17
82
111

350 000 kr
850 000 kr
4 100 000 kr
5 550 000 kr

2010

Behörighetsgivande
kurser
Behörighetsgivande
kurser

78

3 900 000 kr

76

3 800 000 kr

YH-utbildningar

201

Ca 13 065 000 kr
Ca 31 565 000 kr
(år 2014)

2011
2014
TOTAL statlig
medelstilldelning
under år 2014

Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen av
Yrkesvux. Däremot har det signalerats att den statliga medelstilldelningen till Lärlingsvux förmodligen
kommer att fortsätta även under år 2015 - för att därefter avslutas. I tabellen ovan finns eftergymnasiala
yrkesprogram (YH-utbildningar) angivna. Möjligheten att arbeta fram YH-ansökningar och få beviljat
statliga medel till dessa, kommer att kvarstå. Medel till denna sistnämnda skolform fördelas kontinuerligt
via Myndigheten för yrkeshögskolan.
Då Sjuhärad, liksom övriga regioner i Sverige, inte kommer att kunna motta statliga medel för de
gymnasiala yrkesvuxutbildningarna under år 2015 och framåt står vuxenutbildningen inför en situation
som, utan en regional satsning, innebär en kraftig minskning av utbildningsutbudet. De kommunala
vuxenutbildningsmedel som avsatts i respektive kommun är i vissa kommuner avsevärt mindre än den
medelstilldelning som kommunerna mottagit de senaste åren. De av Sjuhärads kommuner som aktivt
arbetat med uppsökande verksamhet samt med studie-och yrkesvägledning, har fått ta del av mer av den
gemensamma statliga medelstilldelningen och har lyckats motivera många unga vuxna till studier. Dessa
studier har i de flesta fall lett vidare till jobb eller högre studier, enligt de uppföljningar som görs i
Sjuhärad2. Därmed torde dessa kommuner ha sänkt försörjningsstödet till gruppen arbetslösa unga vuxna
som idag inte har rätt kompetens eller motivation att söka sig vidare in på arbetsmarknaden.
I nedanstående tabell redovisas hur den statliga medelstilldelning gällande Yrkesvux fördelats mellan
kommunerna, beroende på hur många studerande respektive kommun lyckats motivera till dessa studier.
Yrkesvux är gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Lärlingsvux är lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial
nivå där övervägande delen av utbildningstiden ska ske på en arbetsplats. YH-utbildning är en
eftergymnasial yrkesutbildning som även den sker i mycket tät samverkan med arbetsgivare.
1

”Yrkesvux i halvtid – Delrapport Yrkesvux 2009-2011” BoråsRegionens Vuxenutbildning
http://www.brvux.se/_filebank/Rapport_vuxenutb_yrkesvux_i_halvtid.pdf
2
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Fördelning av Yrkesvuxplatser per kommun under år 2013 och 2014.
År 2013 År 2014
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda
Sammanlagt för
alla kommuner
utom Borås

179
15
23
43
32
22
21
15
171

100
10
9
34
11
9
14
10
97

Total
350
platstilldelning
till Sjuhärads
Yrkesutbildningar

259

Kvar att fördela ht-14

62

Effekter av genomförda yrkesutbildningar för vuxna i Sjuhärad
Då de regionalt samordnade och statligt finansierade Yrkesvuxutbildningarna pågått i tre år (2009-2011)
sammanställdes en rapport som beskrev resultaten av utbildningssatsningarna ur ett
studerandeperspektiv3. I rapporten beskrevs både i siffror och text hur många som var i sysselsättning4
efter studierna och om sysselsättningen var relaterad till den utbildning de genomgått. Sifforna varierade
mellan de olika yrkesutbildningarna men visade att totalt 60 procent av de som studerat inom denna
skolform, vid kontaktandet var sysselsatta i arbete eller studier relaterat till utbildningsinriktningen5.
Andelen av de som varit arbetslösa eller sjukskrivna före utbildningen visade sig klart minska. Även
andelen heltidsarbetande ökade efter avslutade Yrkesvuxstudier.
I svarsmaterialet från de som studerade under år 2012 går att utläsa att de som idag huvudsakligen arbetar
alternativt driver egna företag, har ökat med en tredjedel jämfört med den sysselsättning de hade innan de
påbörjade studierna. Detta resultat uppvisades vid uppföljningen 6 månader efter avslutade studier. Just nu
kontaktas de studerande som avslutat sina studier under år 2013. Från denna uppföljning finns ännu inga
uppgifter att tillgå.
Den metod som användes då, liksom idag, bygger på frågeställningar som Skolverket utarbetat för att från
myndighetshåll följa satsningen6. Frågorna riktar sig helt och hållet till de som 6-18 månader tidigare
avslutat studier inom ett Yrkesvuxprogram. Detta innebär att alla före detta Yrkesvuxstuderande ska
kontaktas. Inom Borås vuxenutbildning arbetar en kvalitetssamordnare med insamlandet av de uppgifter
som krävs.
Inom ramen för den regionalt samordnade vuxenutbildningen i Sjuhärad, bedrivs även Lärlingsvux. Även
här pågår just nu ett arbete för att kunna presentera vilka effekter denna satsning gett. Antagningen till
denna skolform inleds med en ansökan och en prioritering av ansökningar utifrån angivna premisser. De
3
BoråsRegionens Vuxenutbildning ”Yrkesvux i halvtid – Delrapport Yrkesvux 2009-2011”
http://www.brvux.se/_filebank/Rapport_vuxenutb_yrkesvux_i_halvtid.pdf
4 Med sysselsättning avses arbete eller studier.
5 Ca 50 % arbetade och 10 % studerade vidare.
6 Skolverkets mall för frågeställningar till Yrkesvuxstuderande bifogas som bilaga
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sökande som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, ex långtidsarbetslösa och/eller unga mellan 20-29
år, har förtur till Lärlingsplatserna. I den mån den sökande inte väljer Vård-/och Omsorgsprogrammet
eller Barn och Fritid, får de själva efter antagandet kontakta arbetsgivare för att finna en lärlingsplats.
Under tiden letar utbildningsanordnaren efter lämpliga pedagoger som ska kopplas till den studerande och
arbetsplatsen. I första hand söks pedagoger som idag arbetar inom gymnasieskolornas program. Då
lärlingsplats och pedagoger är funna, beslutas gemensamt av alla aktörer inklusive den studerande, vilken
kurs som ska gälla under lärlingsstudietiden. Idag kan en Lärlingsvuxutbildning i Sjuhärad starta inom en
dryg vecka i den mån alla aktörer är redo. En studerande som ansökt och beviljats plats på en
Lärlingsvuxutbildning i Sjuhärad får vänta max 3 månader på studiestart.
Framtida satsningar kräver beslut om kommunal finansiering av utbildningar inom samverkansavtalet
I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett samordnat yrkesvuxutbildningsutbud, krävs
politiska ställningstaganden i varje kommun. I Regvuxavtalet står angivet att de kommuner som ansluter
sig till avtalet årligen ska bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Ett antal av Sjuhärads
kommuner har de senaste åren beslutat om medelstilldelning om 25 kr per kommuninvånare. Det har
även, i dessa kommuner, avsatts medel inom ramen för utbildningsförvaltningens budget för detta
ändamål. Ännu har dock inte dessa medel tagits i bruk för den regionalt samordnade vuxenutbildningen.
De kommuner som behandlat och beslutat i ärendet, är följande;
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Vårgårda

Barn-/och utbildningsnämnden 2011-10-24 (avsatt 25 kr/invånare för år 2012)
KS-beslut 2013-05-06 (avsatt 25 kr/invånare för år 2013 resp 2014)
UBN-beslut 2014-04-10 (avsatt 25 kr/invånare för år 2015)
KS-beslut 2013-10-04 (avsatt 25 kr/invånare för år 2013 resp 2014)

Avtalstexten i Sjuhärads samverkansavtal för vuxenutbildningen anger villkor för varje kommun, viktiga
att beakta;
 ”De medel som respektive avtalspart avdelat utgör den ram, inom vilken kommunen har rätt att
utnyttja avtalsutbildningarna för kommunens invånare. Finansieringsmodellen innebär att varje
avtalsparts andel av avtalsutbildningarna står i direkt proportion till de ekonomiska resurser som
tillskjutits av respektive part. Om den ekonomiska resurs som en kommun avdelat inte har
nyttjats för kommunens egna invånare kan dessa användas för antagning av sökande från andra
avtalsparter.”
 ”För finansiering av administrativa kostnader i huvudmannakommunen tillämpas
självkostnadsprincipen. Finansiering av gemensamma administrativa kostnader som belastar
Borås stad delas mellan kommunerna på motsvarande sätt och tas ur den gemensamma potten.”
Summor i relation till antalet årsplatser
En plats på en Yrkesvuxutbildning beräknas på helår till ca 50 tkr per studerande. En helårsplats kan
”delas” av flera studerande då vissa elever kanske enbart behöver studera ett antal kurser. Genom att
validera tidigare kunskaper/kompetenser kan de studerande ev tillgodoräkna sig poäng och inrikta sig på
de kurser som saknas för en fullgod utbildningsexamen. Antalet studerande överstiger därmed antalet
helårsplatser.
En årsplats för en Lärlingsvuxutbildning, har av staten, uppskattats till 93 500 kr. Av denna summa
tilldelas utbildningsanordnaren 50 tkr. Resterande summa ges till arbetsgivaren och till den riktade
handledningen.
I nedanstående tabell redovisas de summor som presenterats i tidigare direktionsärenden. Omräknat enligt
aktuell befolkningsstatistik skulle en medelstilldelning på 25 kr/kommuninvånare generera en totalsumma
på drygt 5,3 Mkr vilket motsvarar ca 107 årsplatser på en Yrkesvuxutbildning. För att uppnå den
omfattning som dagens utbildningsutbud medger, skulle varje kommun behöva avsätta drygt 60
kr/kommuninvånare. Då skulle Sjuhärad bibehålla nuvarande omfattning på 259 årsplatser. Platser som
alltså idag finansieras med statliga medel.
4
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Antal
invånare7
8 562
105 995
9 274
33 753
10 299
11 531
23 211
11 065

Summor enl
25 kr/inv
214 050 kr
2 649 875 kr
231 850 kr
843 825 kr
257 475 kr
288 275 kr
580 275 kr
276 625 kr

Summor enl
50 kr/inv
428 100 kr
5 299 750 kr
463 700 kr
1 687 650 kr
514 950 kr
576 550 kr
1 160 550 kr
553 250 kr

Summor enl
75 kr/inv
642 150 kr
7 949 624 kr
695 550 kr
2 531 475 kr
772 425 kr
864 825 kr
1 740 825 kr
829 875 kr

Summor enl
100 kr/inv
856 200 kr
10 599 500 kr
927 400 kr
3 375 300 kr
1 029 900 kr
1 153 100 kr
2 321 100 kr
1 106 500 kr

213 690

5 342 250 kr
Ca 107
årsplatser

10 684 500 kr
Ca 213
årsplatser

16 026 749 kr
Ca 320
årsplatser

21 369 000 kr
Ca 427
årsplatser

Ärendets gång
I september 2011 undertecknades samverkansavtalet gällande regional vuxenutbildning i Sjuhärad.
Samtliga kommunalråd var eniga om att avtalet skulle bidra till hållbar tillväxt och stödja regionens
näringsliv/arbetsliv inom såväl privat som offentlig sektor. Samverkan skulle öka satsningen på
tillväxtskapande yrkesutbildningar såväl som övriga utbildningar som beslutats gemensamt. Urvalet av
utbildningar skulle ske i nära samverkan med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen samt i
dialog med högskolor och universitet. Genom att optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning
ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv, skulle Sjuhärad ge kommuninvånarna möjlighet att
inom avtalskommunerna fritt välja utbildning. Därutöver förväntades det som nu erbjudits de senaste åren
– ett större utbud av yrkesutbildningar.
Samma år som avtalet undertecknades (2011) beslutade regeringen att göra en än större satsning på
gymnasiala yrkesutbildningar, Yrkesvux. Sjuhärad mottog – efter en regionalt samordnad ansökan - drygt
20 Mkr och breddade, samt utökade, sitt utbud av Yrkesvuxutbildningar till att omfatta 30 olika program.
Politiker i beredningsgruppen Utbildning och Kompetens har, tillsammans med representanter från
kommunernas utbildningsnämnder kontinuerligt informerats om Sjuhärads yrkesutbildningsutbud.
Kommunerna har rekommenderats att ta ställning till om de ämnat avsätta medel för en gemensam
kommunal finansiering av Yrkesvux. Ännu har dock inte de beslut som fattats i några av Sjuhärads
kommuner, krävt att besluten satts i bruk. Yrkesutbildningarna i Sjuhärad har istället de senaste åren till
största delen bekostats av den svenska staten.
Regvuxavtalet i Sjuhärad trädde i kraft 2012-01-01 och är löpande. Ingen kommun har aviserat att de avser
säga upp sin medverkan. I avtalstexten står under § 10: ”De kommuner som ansluter sig till avtalet ska
årligen bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. …. Villkor, förutsättningar och de
kommunala resursernas omfattning beslutas av Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.”
Inför år 2015 kommer den uteblivna statliga satsningen på Yrkesvux, att kräva ställningstaganden i
respektive kommun. Kan kommunen avsätta medel till den regionalt samordnade vuxenutbildningen i
Sjuhärad, kan summan uppgå till minst 25 kr per kommuninvånare eller kan kommunen avsätta en större
summa per kommuninvånare enligt föreslagen modell? Direktionen bör rekommendera kommunerna att
snarast behandla ärendet politiskt i respektive kommun. Då svaren inkommit till förbundskansliet ska
direktionen ånyo behandla och besluta i ärendet.

7

SCB-statistik 2013-12-31
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Förbundskansliets beaktande
Gymnasiala yrkesutbildningar skapar grund för YH-utbildningar och tät samverkan med arbetsgivare
Det är ett faktum att i regioner med väl utvecklad verksamhet kring gymnasiala yrkesutbildningar skapas
ett bra underlag även för eftergymnasiala yrkesutbildningar, YH-utbildningar. Regionerna har möjlighet att
knyta god lärarkompetens till både de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningarna, kompetens som på
så sätt nyttjas i båda skolformerna. Detta är viktigt då yrkesutbildningar oftast är nischade. Därutöver sker
rekryteringen till YH-utbildningarna ofta genom att ett intresse vaknar hos de Yrkesvuxstuderande. De
studerande på gymnasiala yrkesutbildningar är alla kommuninvånare som bor i regionen. Om de väljer att
studera vidare på en YH-utbildning, som är starkt knuten till arbetsgivare i närområdet, kommer de
färdigutbildade med stor sannolikhet att stanna kvar på orten då de blir erbjudna jobb hos dessa
arbetsgivare.
Vartannat år utformar exempelvis Svenskt Näringsliv en rekryteringsenkät. I den senaste av dessa enkäter,
försökte femtio procent av de tillfrågade arbetsgivarna att rekrytera. En femtedel av dessa
rekryteringsförsök misslyckades. Antingen hittade de inte personer med rätt arbetslivserfarenhet eller med
rätt utbildning. I den mån Sjuhärad skapar en tät samverkan med arbetsgivare i regionen kan dessa
arbetsgivare finna den rätta kompetensen och lättare anställa. Genom Yrkesvuxutbildningarna skapas
denna täta samverkan. Utbildningsinnehållet kräver kunskap om vilken kompetens arbetsgivarna söker
och många av utbildningarna är praktiska och kräver praktik hos företag/arbetsgivare.
Bibehållen nivå, drygt 60 kr per kommuninvånare
I den mån Sjuhärad under år 2015 ska erbjuda sina kommuninvånare ett lika stort urval av
Yrkesvuxutbildningar som under innevarande år ska avtalskommunerna avsätta medel för en total budget
på nästan 13 Mkr. Fördelat på antalet kommuninvånare i Sjuhärad, 213 690 personer enl SCB-statistik
2013-12-31, blir detta 60,84 kr per kommuninvånare. Det skulle innebära följande summor för respektive
kommun;
Kommun
Antal
Summa per
invånare
kommun á
60,84 kr per
invånare
Bollebygd
8 562
520 912 kr
Borås
105 995
6 448 736 kr
Herrljunga
9 274
564 230 kr
Mark
33 753
2 053 533 kr
Svenljunga
10 299
626 591 kr
Tranemo
11 531
701 564 kr
Ulricehamn
23 211
1 412 157 kr
Vårgårda
11 065
673 195 kr
TOTALSUMMA 213 690
Ca 13 000 000 kr
invånare
Idag har den regionala samverkan mellan rektorsnätverket/skolhuvudmännen i Sjuhärad vuxit sig mycket
stark. Styrkan ligger bland annat i det erfarenhetsutbyte som sker naturligt, diskussioner som leder till
kvalitetsförbättringar inom utbildningsutbudet i alla kommuner.
Samverkansavtalet, skapat för regional samverkan
”Om den ekonomiska resurs som en kommun avdelat inte har nyttjats för kommunens egna invånare kan dessa användas
för antagning av sökande från andra avtalsparter.” (Regvuxavtalet i Sjuhärad § 10. Ekonomiska villkor och
förutsättningar)
Förbundskansliet vill peka på det faktum att avtalsparterna har beslutat att se den egna kommunen i ett
regionalt perspektiv, ett Sjuhäradsperspektiv. Genom att ingå avtalet med förbehållet att den egna
kommunen under något år kan finansiera avtalsutbildning för andra kommuninvånare i Sjuhärad, ses
denna samverkan som en nödvändig åtgärd för arbetskraftsförsörjning. I den mån en kommun under
7
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något år inte kan rekrytera studerande från kommunen till de utbildningar som erbjuds inom ramen för
Regvuxavtalet, i förhållande till antalet satsade kronor, kan en annan kommun nyttja dessa medel. I ett
löpande avtal av detta slag lär finansieringen på sikt komma att ge samma förutsättningar för Sjuhärads
kommuninvånare. Förbundskansliet vill uppmana kommunerna att vara aktiva i sitt arbete med att söka
upp och vägleda kommuninvånarna till de utbildningar som erbjuds inom samverkansavtalet. På så sätt
nyttjar varje kommun fullt ut de medel som satsas.
Administrativa kostnader
”För finansiering av administrativa kostnader i huvudmannakommunen tillämpas självkostnadsprincipen. Finansiering av
gemensamma administrativa kostnader som belastar Borås stad delas mellan kommunerna på motsvarande sätt och tas ur
den gemensamma potten.” (Regvuxavtalet i Sjuhärad § 10. Ekonomiska villkor och förutsättningar)
Under de år som Sjuhärad mottagit de statliga medel som tilldelats de gymnasiala yrkesutbildningarna, har
Borås Stad tagit ut administrationskostnader för den regionala samordningen, ur den statliga potten. Det
har varit avgifter för skolledare, administratör och ekonom som varit stationerade i Borås stad.
Om framtida beslut fattas i respektive kommun gällande kommunal finansiering av den regionalt
samordnade vuxenutbildningen kommer de administrativa kostnaderna för samordningen i Sjuhärad, att
även fortsatt tas ut av Borås stad ur den gemensamma potten. Summan är densamma oavsett storleken på
medelstilldelning. Förbundskansliet vill uppmärksamma på det faktum att om antalet utbildningar är få,
kommer de administrativa kostnaderna att bli stora i relation till utbudet.
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Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att översända bifogade skrivelse till Sjuhärads kommunalförbund

140811
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0495 612
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 50
Datum/avdelningschef: 2014-08-12, Christer Johansson

Sida
1(1)
2014-09-01

Dnr 2012/KS0495

Ekonomistyrning
Dan Persson
Sjuhärads kommunalförbund

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, har översänt informationsunderlag om
Teknikcollege Sjuhärad (TC Sjuhärad) till kommunledningarna i Boråsregionen.
Kommunalförbundet behöver besked om kommande finansiering av
projektledartjänsten för att under hösten kunna planera en eventuell fortsättning.
Boråsregionen är i dag, enligt Industrirådets beslut 2011, certifierat som ett regionalt
Teknikcollege. Inom regionen finns sex gymnasieskolor som erbjuder studier inom
ramen för Teknikcollege. För det samordnade regionala arbetet finns en
projektledartjänst som finansieras av kommunerna.
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2014 att rekommendera de
aktuella medlemskommunerna Borås, Mark och Ulricehamn, att i sina respektive
budgetprocesser, beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av
Teknikcollege Sjuhärad med minst 50 % av en heltid från och med 2015 och under
hela certifieringsperioden som är fem år.
För att Boråsregionens fortsättningsvis ska kunna kalla sig TC-region krävs en
omcertifiering. Denna omcertifiering görs av industrirådet under 2014.
20 augusti 2012 beslutade Kommunstyrelsen att finansiera del av projektledartjänst
för Teknikcollage. Borås Stad står för 40 % av kostnaderna dvs ca 200 000 kr. När
kommunfullmäktige beslutade om budget för 2013 fick Utbildningsnämnden 200 000
kr i utökat kommunbidrag.
När det gäller den fortsatta och långsiktiga finansieringen så är vi positiva.
Kommunstyrelsen menar att förutsättningarna i stor grad är beroende av att även de
andra aktuella kommunerna är positiva till att fortsätta med sin del av finansieringen
samt att omcertifieringen resulterar i att alla kriterier för deltagande kommuner är
uppfyllda.
Borås Stad kommer att hantera detta i 2015 år budgetprocess enligt ovanstående
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Medlemskommunerna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Information om finansiering av Teknikcollege samt Vård- och
omsorgscollege samt behov av beslut avseende omfattning av
processledare för teknikcollege
Vid uppstart av de båda collegeverksamheterna, Teknikcollege Sjuhärad och Vårdoch omsorgscollege Boråsregionen, har den regionala samordningen finansierats
med tillväxtmedel. Inför den framtida regionala krävs en kommunal finansiering av
de kommuner som valt/väljer att ingå.
Teknikcollege
Direktionen beslutade vid sitt sammanträde den 5 juni 2014 att rekommendera de
aktuella medlemskommunerna Borås, Mark och Ulricehamn, att i sina respektive
budgetprocesser, beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av
Teknikcollege Sjuhärad med minst 50 procent av en heltid från och med år 2015 och
under hela certifieringsperioden. Omfattningen av tjänsten för regional samordning
ska beslutas i samverkan mellan Borås, Mark och Ulricehamn.
Vård- och omsorgscollege
Vidare beslutades att rekommendera medlemskommunerna, att i sina respektive
budgetprocesser, beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av
Vård- och omsorgscollege Boråsregionen med minst 50 procent av en heltid från
och med år 2016. Detta under förutsättning att Vård- och omsorgscollege beviljas
tillväxtmedel för den regionala samordningen under år 2015 under årets
ansökningsomgång.
BORÅSREGIONEN - SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2014-06-05 §30
2. Handling med ytterligare information

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2014-06-05

§ 30 Finansiering Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege
Vid uppstart av de båda collegeverksamheterna, Teknikcollege Sjuhärad och Vårdoch omsorgscollege Boråsregionen, har den regionala samordningen finansierats
med tillväxtmedel. Inför den framtida regionala krävs en kommunal finansiering av
de kommuner som valt/väljer att ingå.

Direktionen beslutar
att rekommendera aktuella medlemskommuner, att i sina respektive budgetprocesser,
beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av Teknikcollege
Sjuhärad med minst 50 procent av en heltid från och med år 2015 och under hela
certifieringsperioden. Omfattningen av tjänsten för regional samordning beslutas i
samverkan mellan deltagande kommuner.
att rekommendera medlemskommunerna, att i sina respektive budgetprocesser,
beakta en framtida finansiering av den regionala samordningen av Vård- och
omsorgscollege Boråsregionen med minst 50 procent av en heltid från och med år
2016. Detta under förutsättning att Vård- och omsorgscollege beviljas tillväxtmedel
för den regionala samordningen under år 2015 under årets ansökningsomgång.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 13 juni 2014 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Information om finansiering av Teknikcollege samt Vård‐ och
omsorgscollege samt behov av beslut avseende omfattning av
processledare för teknikcollege
Vid uppstart av de båda collegeverksamheterna, Teknikcollege Sjuhärad och Vård- och
omsorgscollege Boråsregionen, har den regionala samordningen finansierats med
tillväxtmedel. Inför den framtida regionala collegesamverkan krävs en kommunal
finansiering av de kommuner som valt/väljer att ingå.
TC Sjuhärad

Finansieringen av den regionala samordningen av TC Sjuhärad har sett olika ut under
åren. Efter uppstartsfasen övertogs kostnaderna för den regionala samordningen under
år 2011 av de kommuner som ingick i collegesamverkan. Vid halvårsskiftet 2012
fastställdes en uppdelning där Borås skulle stå för 40 procent av kostnaderna och där
övriga kommuner delade på återstående summa. Denna uppdelning gäller fortfarande
men kommunerna Herrljunga och Vårgårda har genom politiska beslut valt att ingå i
collegeverksamheten till en reducerad kostnad (ca 1000 kr per kommun och månad)
under år 2014. Anledningen till detta är att dessa båda kommuner idag inte uppfyller
alla kriterier för att vara TC- certifierade. De har av denna anledning även valt att inte
ingå i granskningen inför återcertifieringen under innevarande år. De väljer istället att
avsluta sin medverkan i denna samverkansform från och med årsskiftet.
Under år 2014 är sålunda den regionala samordningen genom en halvtidsanställd
processledare, finansierad. Inför år 2015 och framåt står dock TC Sjuhärad inför en
förändrad situation. Dels har det kommit nya riktlinjer från den nationella
organisationen, Industrirådet, som innebär att ett avtal ska finnas gällande finansiering
av minst 50 procent av en heltidstjänst för regional samordning under hela
certifieringsperioden. Kommande certifieringsperiod, efter höstens granskning och
förmodade återcertifiering, är fem år. Dels finns ännu inga beslut om fortsatt
finansiering av den regionala samordningen eller huvudmannaskap för processledaren.
Förbundskansliet förordar att de skolhuvudmän som kommer att delta i
återcertifieringsprocessen och därmed avser fortsätta med TC-verksamheten,
sinsemellan kommer överens om att dessa kommuner finansierar och ansvarar för den
regionala samordningen. Exempelvis kan huvudmannaskapet för processledartjänsten
övergå från kommunalförbundet till en av skolhuvudmännen, som då lättare inom
ramen för en heltidstjänst kan kombinera detta uppdrag med andra kommunala
uppgifter.
Sedan år 2011 har de medlemskommuner som ingått i TC Sjuhärad finansierat den
samordning som krävts i Sjuhärad. Finansieringen har sedan 2012-07-01 byggt på
en fördelningsmodell där Borås stått för 40 procent av den totala kostnaden enligt
följande;

Borås
2012: 14 407
kr/månad
2013:
16074
Å

Herrljunga
2012: 3602
kr/månad
2013: 4018
kr/månad

Mark
2012: 7203
kr/månad
2013:
8037

Ulricehamn
2012: 7203
kr/månad
2013:
8037

Vårgårda
2012: 3602
kr/månad
2013:
4018

Under år 2014 deltar kommunerna Herrljunga och Vårgårda, enligt politiska beslut i
dessa båda kommuner, med en reducerad kostnad till ca 1000 kr per månad.
Inom ramen för den nuvarande samordnande projektledartjänsten på 50 procent av
en heltidstjänst, ryms förutom lönekostnader och sociala avgifter (med en
löneutveckling på ca 2,5 %) även budget för årsavgiften till den nationella
organisationen Teknikcollege samt aktiviteter såsom ex konferens-/rese- kostnader.
Årsavgiften är betald för hela år 2014 och efter höstens förmodade återcertifiering då det återstår fyra skolor som collegesamverkar - kommer varje årsavgift att uppgå
till 40 tkr. Avgiften ska inbetalas i början av varje år.
Under detta år (2014-02-05) kom nya riktlinjer från den nationella organisationen,
Industrirådet. Där står att läsa om erfarenheter inom Teknikcollegekonceptet som
visar att en regional processledare är avgörande för regionens samverkan och
utveckling. ”Utan processledare är risken stor att regionen tappar
status”. I riktlinjerna är även nya krav fastställda. I varje region ska det finnas avtal
som reglerar finansiering av processledartjänsten i tillräcklig omfattning, dock allra
minst 50 procent av en heltidstjänst. Avtalet ska omfatta hela certifieringsperioden.
Då TC Sjuhärad står inför en återcertifiering innebär det att de närmaste fem åren ska
finansieras enligt dessa krav, med början vid det datum då återcertifieringen
godkänns.
Förbundskansliet har presenterat flera finanseringsmodeller för beredningsgruppen
Utbildning och Kompetens. Under beredningsgruppsmötet 2014-04-03 enades
gruppen om att förorda den modell som innebär att skolenheterna som ingår i TC
Sjuhärad delar kostnaderna lika. Då det efter granskning och återcertifiering förväntas
vara fyra skolenheter som ingår i TC-samverkan, innebär detta att varje skolenhet
finansierar den regionala samverkan med 25 procent. I den mån fler skolenheter, ex
gymnasiala vuxenutbildningar inom den kommunala verksamheten blir certifierade,
minskar kostnaderna för övriga.

I den mån de aktuella medlemskommunerna beslutar att den regionala processledaren
ska vara anställd på Sjuhärads kommunalförbund, bör ett flerårigt avtal skrivas mellan
kommunalförbundet och aktuella kommuner. Utöver detta avtal ska ett avtal skrivas
mellan de berörda kommunerna, ett avtal som garanterar finansiering av en minst
halvtidsanställd processledare för regional samordning. Detta avtal kan upprättas under
granskningsperioden hösten 2014. Ett undertecknat avtal ska sedan vara Industrirådet
tillhanda senast sex månader efter godkännandet.

Ett annat alternativ är att de skolhuvudmän som kommer att delta i
återcertifieringsprocessen och därmed avser fortsätta med TC-verksamheten ansvarar
för den regionala samordningen. Exempelvis kan huvudmannaskapet för
processledartjänsten övergå från kommunalförbundet till en av skolhuvudmännen,
som då lättare inom ramen för en heltidstjänst kan kombinera detta uppdrag med
andra kommunala uppgifter. Därmed kopplas processledaren även direkt till
kommunernas skolutvecklingsarbete, vilket skapar regionala strukturer som bibehålles
och utvecklas av kommunerna själva. I den regionala styrgruppen för TC Sjuhärad har
organisationstillhörighet för det regionala samordningsarbetet
diskuterats. Där föreslogs att Utbildningsförvaltningen i Borås skulle påta sig
arbetsgivaransvaret. Kopplingen till Utvecklingsenheten i Borås och dess övergripande
skolutvecklingsverksamhet sågs som ett tungt vägande skäl.

VO‐college Boråsregionen

Förprocessen, inför en certifiering av Vård- och omsorgscollege Boråsregionen, har
pågått sedan ett knappt år. De tillväxtmedel som idag finansierar en heltidsanställd
processledare och de omkostnader som uppstår då nätverksmöten hålls och den
regionala samordningen börjar ta form, täcker förmodligen årets kostnader (år 2014).
Innan sommaren ska en tvärprofessionell regional styrgrupp vara formerad och med
hjälp av dessa ledningspersoner ska processledaren formulera ansökan till den
nationella VO- collegeföreningen. Ansökan beräknas vara klar strax efter årsskiftet
2014/2015.
Förbundskansliet förordar att det regionala samordningsarbetet för VOcollegesamverkan även under år 2015 finansieras på heltid. En ansökan om
tillväxtmedel kommer att lämnas in av förbundskansliet under årets ansökningsperiod.
I den mån denna ansökan beviljas förordar förbundskansliet att huvudmannaskapet
under år 2015 kvarstår hos kommunalförbundet, som på så sätt övervakar att
certifiering sker och att tänkta utvecklingsinsatser sjösätts. Inför år 2016 bör dock de
kommuner som deltar och medverkar i VO-samverkan, överväga att påta sig ansvaret
för den regionala samordningen. Förbundskansliet ämnar göra en grundligare
undersökning gällande huvudmannaskap, organisation och finansiering av VOcollegeverksamhet i övriga Sverige.
Sedan augusti 2013 drivs förprocessen gällande VO-college i Sjuhärad av en
heltidsanställd processledare. En tvärprofessionell grupp är formerad med
representation från de aktörer som har valt att utveckla sina verksamheter inom denna
samverkansform. I denna grupp har områden identifierats som bör utredas, bland
annat praktiken för alla de studerande och arbetssökande. En kartläggning över de
praktikplatser som erbjuds ska, tillsammans med en identifikation av de problem som
uppstår kring praktiksituationen, ge Sjuhärad en bättre bild över vad som med fördel
kan samordnas över kommun-/och verksamhetsgränser. Även andra
samverkansområden diskuteras och processledaren arbetar under våren 2014 fram en
förstudie som ska ge rättvisande information.
Inför år 2015 kommer en ansökan om tillväxtmedel att formuleras av
förbundskansliet. I den mån tillväxtmedel beviljas, bör ärendet gällande framtida

finansiering från år 2016, diskuteras i direktionen. Processarbetet kommer att pågå
under våren/sommaren 2015 med granskning, certifiering och därefter sjösättning av
det då kvalitetssäkrade samverkansarbetet i Sjuhärad. Under detta år är det ytterst
viktigt att processledaren tillser att collegesamverkan varken tappar fart eller ändrar
kurs. Det fortsatta arbetet under år 2016 och framåt kommer att kräva regional
samordning som kan organisera och finansieras på annat sätt.
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Reinvestering Rötkammare Sobacken
Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) har anhållit hos Kommunstyrelsen om att få utöka
investeringsbudgeten för 2014 med att investera i en ny Rötkammare för 15 mnkr vid Sobacken.
Kommunstyrelsen konstaterar att projektet innebär en reinvestering inom ett befintligt uppdrag som
BEMAB har, Biogasverksanhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Investeringsbudget 2014 för Borås Energi och Miljö AB utökas med 15 000 000 kronor för en ny
Rötkammare på Sobacken.
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Ulf Olsson
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Till Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Rötkammare Biogas, Sobacken

STYRELSEMÖTE

22 maj 2014

Reinvestering Rötkammare Sobacken
Bakgrund
På Sobacken finns idag en rötningsanläggning för slam från utsorterat
hushållsavfall och biologiskt avfall från företag för produktion av biogas.
Biogasen går vidare för uppgradering till fordonsgas för att sedan via ledning
transporteras till de publika gastankningsstationerna på Gässlösa och Åhaga.
Bolaget har även ett avtal att leverera gas till Borås Lokaltrafik på Strömsdal
som är giltigt t o m 2016.
Gasproduktionen från Sobacken står för 49 % av levererad gas och Gässlösa
51 %. Den befintliga rötningsanläggningen på Sobacken, med tillhörande
rötkammare, byggdes 2003. När denna inte är tillgänglig måste
biogasleveransen kompenseras med flytande naturgas, LNG. Rötkammaren
har med åren fyllts på dels med inert material som sjunker till botten, såsom
grus, dels med plast som följt med substratet och som nu flyter och bildat en
hård ”kaka” i toppen på rötkammaren. Både plasten och det inerta materialet
i botten tar upp stor volym i rötkammaren och den operativa volymen har
därför minskat med uppskattningsvis 30 % (ursprunglig volym 3 200 m3).
Den hårda ”plastkaka” som ligger och flyter som ett svämskikt längst upp i
rötkammaren påverkar omröraren som får svårt att fungera då den frekvent
kör fast. Vid två tillfällen senaste året har omröraren stannat helt och när den
åter kommit igång har det frigjorts mycket ackumulerad gas som legat under
”plastkakan” med påföljden att rötkammaren jäst över och rötslam kommit ut
genom bräddavlopp och nått gassystemets blåsmaskiner.
Att stanna produktionen för erforderlig tömning, sanering och underhåll av
rötkammaren är en process som tar cirka 6 månader i anspråk och under
denna tid måste LNG därför tillföras. Dessutom måste hushållsavfall och
biologiskt avfall sändas till alternativ anläggning med en transport- och
mottagningskostnad som följd.
Den miljödom som BEM ansökte om i samband med EMC-projektet reglerar
även befintlig verksamhet. Domen innefattar bland annat krav på att
förhindra att omgivningen förorenas av rötslam vid eventuell överjäsning eller
annan driftstörning. Den tillfälliga lösning med en container utanför
rötkammaren som finns idag är därmed inte tillräcklig och en permanent och
miljöförbättrande lösning krävs.
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Projektförslag
En förstudie har genomförts för att analysera alternativ för rötkammaren.
Alternativet att stänga ner den befintliga rötkammaren och sanera och
reparera den har förkastats då det hade krävt ett stillestånd i
gasproduktionen på upp till 6 månader vilket blir mycket kostsamt både
ekonomiskt och miljömässigt då biogasen behöver ersättas med naturgas.
Förstudien visar på att den mest kostnadseffektiva lösningen för anläggningen
är att riva den SBR-tank som står bredvid den befintliga rötkammaren och
ersätta den med en emaljerad ståltank med en volym av 3 400 m3 för
rötning. SBR-tanken användes tidigare för rening av rejektvatten från
avvattningen av rötslam. Tanken togs ur bruk när gödselbrunnen byggdes för
3,5 år sedan och behovet av att avvattna rötslammet upphörde. Dess storlek
gör det dock möjligt att återanvända befintlig betongplatta för den nya
rötkammartanken.
Då projektet är en reinvestering och inte grundat på ökad lönsamhet är det
viktigt att hålla nere kostnaderna och detta görs bäst genom att återanvända
så mycket så möjligt av den befintliga utrustningen. Utöver den gamla
betongplattan kommer därtill att mellanbyggnaden och dess
processutrustning kommer att återanvändas (pumpar, blåsmaskiner och
samtlig instrumentering). Utrustningen som idag används till den befintliga
rötkammaren kommer att kopplas loss och flyttas över till den nya
rötkammaren. Den gamla rötkammaren kommer då helt tas ur drift, tömmas
och saneras.
För framtiden finns möjligheten att installera ny processutrustning, byta ut
omröraren, reparera det slitna tätskiktet och åter ta den gamla rötkammaren i
bruk.
Den nya rötkammaren kommer att byggas medan den gamla fortfarande är i
drift. Själva överkopplingen förväntas dock ta ca en vecka och därefter
kommer gasproduktionen starta upp igen. Under tiden anläggningen står stilla
eller har minskad gasproduktion kommer biogasen att ersättas med naturgas
från LNG-tanken på Gässlösa.
Totalt förväntas projektet ta ca 10-12 månader att slutföra från beslut.
Miljö
Byggnationen av en ny rötkammare och nytt bräddavlopp från rötkammare är
främst att betrakta som en reinvestering för att bibehålla befintlig kapacitet.
Produktionen från rötkammaren på Sobacken ger ca 3 650 000 Nm3 biogas
per år, vilket bidrar till en fossilfri miljö.
I byggnationen kommer så mycket av utrustning, rörledningar mm som
möjligt att återanvändas och det som rivs kommer tas om hand lokalt eller
återvinnas. Den nya rötkammaren byggs för att få en så lång livslängd som
möjligt och med ett energieffektivt omrörningssystem och god isolering för
minskat värmeläckage.
Vid sanering av den gamla rötkammaren kan det inerta materialet i botten av
rötkammaren deponeras på deponin på Sobacken eller användas som
fyllnadsmaterial i kommande markarbeten på Sobacken. Plast och rötrest som
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inte är pumpbart kan beredas till avfallsbränsle i Beredningsanläggningen på
Sobacken.
Upphandling
Eftersom projektet innefattar återutnyttjande av många ingående
komponenter (betongplatta, rörledningar, cirkulationssystem, elsystem mm)
så anses möjligheten att upphandla projektet som en totalentreprenad
begränsad. BEM har istället för avsikt att dela upp projektet i mindre delar där
de tyngre kostnadsposterna handlas upp på utförandeentreprenad och de
mindre såsom bygg, el, projektering och samordning antingen sker på
ramavtal eller i egen regi.
Budget
Kostnaden för projektet uppskattas till 15 mnkr.
Resultatpåverkan
Affärsområde Biogas har två större investeringar framför sig. Reinvesteringen
i rötkammaren som beskrivs i detta underlag samt ombyggnation i
mottagningshallen för fast matavfall. Ombyggnationen av mottagningshallen
är nödvändig ur arbetsmiljö synpunkt då mottagningshallen har höga halter
av hälsovådliga partiklar i luften. Utredning pågår för att ta fram underlag för
kostnaden för ombyggnationen av mottagningshallen. Bedömningen är dock
att den investeringen är i storleksordningen ca 10 mkr. Tas beslut på att
genomföra investeringarna i rötkammare och ombyggnation av
mottagningshallen kommer kapitalkostnaderna för affärsområdet att öka
vilket påverkar resultatet negativt. I nedanstående tabell beskrivs
resultatutvecklingen för affärsområdet med de ökade kapitalkostnaderna och
allt annat oförändrat för kommande femårsperiod.
Ekonomisk plan, Biogas

Utfall

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

[mnkr]

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Intäkter Biogas

45,8

46,4

43,7

44,1

44,5

45,0

45,5

Övriga intäkter
Intäkter

11,9
57,7

11,8
58,2

11,6
55,3

11,7
55,8

12,1
56,6

12,3
57,3

12,5
58,0

Driftskostnader
Rep o Underhåll
Övriga kostnader
Personalkostnader

11,8
4,1
24,3
5,3

9,3
1,3
24,8
5,2

10,7
1,3
19,4
5,3

9,9
1,3
19,8
5,5

9,7
1,3
20,1
5,6

9,9
1,4
20,5
5,7

10,1
1,4
21,1
5,9

45,5
12,2

40,6
17,6

36,7
18,6

36,5
19,3

36,7
19,9

37,5
19,8

38,5
19,5

21,1%

30,2%

33,6%

34,6%

35,2%

34,6%

33,6%

16,9

17,1

18,5
2,3

18,5
2,3

18,5
2,3

17,2
2,3

13,5
2,3

Kostnader inkl.
kapitalkostnader

62,4

57,7

57,5

57,3

57,5

57,0

54,3

Resultat

-4,7

0,5

-2,2

-1,5

-0,9

0,3

3,7

Kostnader exkl.
kapitalkostnader

Driftsresultat
% av intäk ter

Kapitalkostnader
Ny investering kapital
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Beslut
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta
att

under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner en utökad
investeringsplan.

att

ge VD i uppdrag att genomföra projekt Rötkammare Sobacken till
en maximal kostnad av 15 000 000 SEK

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB

Gunnar Peters
Verkställande Direktör

SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över planbesked för Sjömarken, Lindebergshult 1:10,
1:11
Det i den tidigare ansökan föreslagna LSS-boendet är borttaget från den reviderade och ersatt med
lägenheter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-08-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-08-07
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0297 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, 7276
Datum/avdelningschef: 2014-05-26 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2012/KS0297 214
Ert Dnr: BN 2012-366

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för Sjömarken,
Lindebergshult 1:10, 1:11
Sökanden vill skapa byggrätter för ca 50 villor och några flerbostadshus i norra
Sjömarken.
Sjömarken är en attraktiv bostadsort som växer. Föreslaget område ligger i utkanten
av Sjömarken och det är relativt långt till kommunal service samt kollektivtrafik.
Området berör delar av grönområdesplanens naturvärde klass II.
Förslaget innehåller nya GC-möjligheter ner till skolan och samhället eftersom
området ligger alltför långt bort från kollektivtrafik. Området i sig uppfyller inte de
spelregler för hållbar utveckling som redovisas i Borås Stads översiktsplan avseende
avstånd till service. Men om exploatören är villig att investera i och skapa de
elcykelpooler och andra cykelåtgärder som förslaget innehåller så kan det vara
intressant att pröva den här möjligheten för bebyggelse i ett lite perifert läge.
Förutsatt att exploatören avser att genomföra de cykelåtgärder som förslaget
innehåller så ges Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att
upprätta detaljplan för området. Avtal som reglerar genomförande av cykelåtgärder
samt drift och underhåll av dessa bör ingå i genomförandet av detaljplanen.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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NATURNÄRA BOENDE I
SJÖMARKEN, BORÅS STAD
Områder ligger inom den del av Sjömarken där nya
områden för bostäder har föreslagits i Översiktsplanen

Natur, Topografi, Rekreation

Cykelområde

Området ligger i ett huvudsakligen avverkat
skogsområde. Bevarade naturpartier mellan husgrupperna
ger en tydlig känsla av naturnära boende. Inom området
finns, enl. kommunens Biolog, inga dokumenterade
naturvärden.

Ligger inom cykel- och gångavstånd från nytt
bostadsområde till skola/förskola och nuvarande
busshållplats.
Cykelpool med gemensamma EL-cyklar och
barnkärror kommer att anordnas med cykelgarage
och uppvärmd garderob på 2 ställen inom området.
Eftersom skola, förskola och busshållplats (med täta
bussturer) ligger i anslutning till varandra finns
möjlighet att bygga ett cykelgarage med
motsvarande utrustning vid busshållplats (en ide
som mött positivt gensvar hos Tekniska
förvaltningen).
Man kan alltså på ca 5 min nå ett cykelgarage där
man kan lämna både förskolebarn och skolbarn och
därefter ta bussen vidare mot centrum alternativt
själv cykla vidare hela vägen till stan och parkera i
kommunens cykelgarage vid centralstationen.
Genom denna lösning för området en god närhet till
kollektivtrafik samt gynnar ett ökat cyklande i Borås
Stad och bidrar därmed till att uppnå Borås Stads
miljömål.

Området har en lutning mot sydväst som är optimal för
att ge alla byggnader goda solförhållanden och utsikt
samt ger
vägar en god terränganpassning med en maxlutning på 5
% (1:20).
Grönstråket/dagvattenstråket och övriga planerade stigar
kommer att förbättra tillgängligheten till naturen utanför
området både för befintliga grannar och nya boenden
inom området. De nya stigarna skapar naturliga och nära
anslutningar till Knalleleden.
Med den bevarade naturen, anläggandet av stigar och
dagvattenhantering uppnås kommunens mål om att
bevara natu- och friluftsvärden.

Bebyggelse
Området är tänkt att få en spännande karaktär av varierad
bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus.
Upplåtelseformer kan också variera inom området med
både hyres-, ägande- och bostadsrätt. Seniorer som säljer
sina villor men vill bo kvar i Sjömarken samt unga
familjer som skall sätta bo för första gången är båda
grupper som finns i Sjömarken och har behov av flexibla
bostadsmöjligheter till ett attraktivt pris. Diskussioner
förs med lokala husleverantörer och bostadsbolag för att
ta fram ett koncept som kan tillgodose detta. Vi jobbar
även med en ide om ett byggsatskoncept för
"egnahemsvillor" i en del av området. Eftersom
kommunen äger angränsande mark finns även möjlighet
att genomföra kommunal byggnation i anslutning till
området.

Teknisk försörjning
Området kan på ett enkelt sätt anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Spillvattenledningar faller med
naturligt självfall mot anslutningspunkt i Alingsåsvägen
där även vatten ansluts.
Dagvatten hanteras genom en bäck och
fördröjningsdammar centralt i området (som också blir ett
rekreationsstråk). Detta ger goda möjligheter att
omhänderta dagvatten lokalt på ett bra sätt och kommer
att minska dagvattentrycket mot befintliga fastigheter.

I det nya bostadsområdet skapas ett utrymme med
garage och återvinningsstation. Detta ger möjlighet
att även skapa en bilpool för det nya området.
Möjlighet till närmare bussförbindelse för det nya
bostadsområdet (och hela denna del av Sjömarken)
skapas genom att en ny rondell med vändmöjlighet
kan anläggas.

NATURNÄRA BOENDE I SJÖMARKEN
LINDEBERGSHULT 1:10 & 1:11

STIGAR genom området

FLERFAMILJSHUS av
”Storvillakaraktär”

LEKPLATS/NATUR

RADHUSLÄGENHETER

VILLABEBYGGELSE
med byggsatskoncept
PARKERING
Gemensamhetsbyggnad
för elcyklar
Gemensamhetsbyggnad
för elcyklar
LEKPLATS/BOLL

55+ BOENDE

ÖVERSIKT
Från söder
23 mars 2014

VILLABEBYGGELSE
ENTRÉ

Tillägg och förtydliganden till ansökan om
Planbesked for Lindebergshult
1:lO och 1 : l l

Planområdet är tänkt att försörjas med energi från solceller i norra delen av området. I
samarbete med el-leverantören Sandhult-SandaredsElektriska (kontaktperson ~jell-Ake
&esson 0703 - 75 06 55) planeras en anläggning utifran erfarenheter fi-ån en
provanlaggning (180 m* solceller) som el-leverantören har for avsikt att uppföra under
hösten 20 14.
För eventuellt behov av tillskottsenergi kommer en värmeanläggning med fliseldning att
utredas efter erfarenheter från provanlaggning f6r Rångedala skola och idrottshall.
Husen är också tänkta att byggas energisnålt typ passivhus så långt detta är hållbart enligt
ambitionen att bygga prisvärda hus enl. nedan.

2 ) Prisvärda bostäder
Diskussioner fors med lokala byggentreprenörer för att ta fram ett koncept som kan
tillgodose behovet av mindre husllagenheter for dels seniorer som säljer sina villor men vill
bo kvar i Sjömarken samt unga familjer som skall satta bo för första gången. Båda är
grupper som finns i Sjömarken och har behov av flexibla bostadsmöjligheter till ett
attraktivt pris.
Vi jobbar aven med en ide om ett byggsatskoncept for "egnahemsvillor" i en del av
området.
Eftersom kommunen äger angränsande mark finns aven möjlighet att genomfira
kommunal byggnation i anslutning till området.
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