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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 29 september 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014.
(2014/KS0347 164-1)

(Bil)

Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015.
(2014/KS0508 106-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fr.o.m.
den 16 oktober 2014.
(2013/KS0692 006-1)

(Bil)

Remissyttrande – Promemorian Examenspremier till vissa
lärare.
(2014/KS0536 024-1)

(Bil)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda.
(2013/KS0797 024-1)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2014.
(2014/KS0347 164-1)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2014.
(2014/KS0273 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Remiss från Skolverket över förslag till föreskrifter om extra statsbidrag till huvudmän som
inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och
grundskolor i utanförskapsområden.
(2014/KS0629 047-3)

(Bil)

Ansökan från Lärande i Sverige om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
(2014/KS0172 612-3)
(Bil)
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c)

Ansökan från Nya Designgymnasiet om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås
Stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
(Ärendet fanns tidigare med som beslutsärende E 3 på ordinarie
ärendelistan, skall vara ett anmälningsärende)
(2014/KS0180 612-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E
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Industribyggnader i Borås 2 AB, investering för ombyggnad av
fastigheten kv. Vinddraget 1 Viared.
(2014/KS0627 107-1)
(Bil)

Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2013 och
2014. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund
som sedan fördelar detta mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har
haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2013. Hyreskostnaden
för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av
Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningskontoret och avser år 2014. Av hemvärnsgårdarna som
verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots
detta bedöms ett stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets
personal även till hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett
verksamhetsbidrag även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 215 835
kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med 45 307 kronor.

2014-09-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0347 164
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-09-09/GB

Programområde: 1

Boråskretsens
Hemvärnsförbund
d o Andersson
Kapellveera 3.0
507 70 Gånghester

Borås Stad
Kommunstyrelsen
Ansökan om verksamhetsbidrag till Hemvärnets lokaler 2014

VerksaaiietsbOrô~2013, redogerelse
Genom beslut av kommunstyrelsen i Borås den 18 november 20 13 erhöll Hemvärnet i Borås ett
verksamhetsbidrag om 62 700 kronor till sina lokalkostnader. Boråskretsens Hemvärnsförbund
har fördelat dessa medel mellan berörda lokala hemvärn i förhållande till de lokalkostnader som
dessa har haft under kalenderåret 2012 i enligt med tidigare lämnad redovisning.
Verksctmlietsbidrag 20 14. ansökan
Anhålles att kominunsty~elsenbeviljar och utbeAdarverksamhetsbidrag 2014 tiil Hemvärnets i
Borås lokalkostnader under 20 13. Medlen emotses tacksamt under adress Boråskretsens
Hemvärnsförbund, Box 704,501 21 Borås, bankgiro 5824 - 9137.
Förbundet kommer att fördela verksamhetsbidrzget p&samma säti som tidigare. Till grund för
fördelningen ligger redovisade lokalkostnader under kalenderåret 20 13 enligt följande:
Fristads hemvärnsgård

29 440 kronor

Borås hemvärnsgård

15 867 kronor

vatten, el, rep. och
underhåll
renhållning, försaokring.
och utvändigt underhåll

Sammanlagt anhålles alitså om 45 307 kronor i verksamhetsbidrag 2014.
Hemvärnsgården i Borås ags av kommunen som svarar för hyreskostnaden, värme, el och vatten.
Borås hemvärn svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Normalt löpande invändigt
underhåll skall dock bekostas av hemvärnet med egna medel. Hemvärnsgården i Borås ingår
i krigsorganisationen och används också som kursgård för hemvärnspersonal och anknutna
frivilligorganisationer samt som permanent loka! för Hemv&msirngdom-mas verksamhet.
Hemvärnsgården i Fristad ägs av kommunen som svarar för hyreskostnaden och renhållning.
Hemvärnsförbundet svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Hemvärnsgården i Fristad
användes som utbildnings- och samlingslokal för hemvärnspersonal och anknutna frivilligorganisationer.
Boråskretsens Hemvärnsförbund
Enligt uppdrag

~arl- ist af h lias son, Jätteklivsgatan 20, 507 42 Borås, tel. 033-105742
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BESLUTSFÖRSLAG

Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015
Borås Stad har inbjudits att ansöka om att kandidera för att bli Sveriges KvalitetsKommun 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad ansöker om att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015

2014-09-17
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Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum
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Kommunalråd
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Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0508 106
Programområde: 1
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2014-09-15/Svante Stomberg
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Dnr 2014/KS0508 106

Ewa Luvö
Kvalitet och utveckling
Sveriges kvalitetskommun

Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015
Borås Stad deltog 2008, 2010 och 2013 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
utvärdering, Kommunkompassen, en betygsättning av kommunen inom åtta viktiga
områden. Det som bedöms är bland annat offentlighet och demokrati, politisk
styrning och kontroll, tillgänglighet, ledarskap, resultat och effektivitet och
kommunen som samhällsbyggare.
På vart och ett av de åtta områdena bedömer SKL kommunen på en 100-gradig skala.
Med de åtta betygen fick Borås Stad 2013 sammanlagt 525 poäng, att jämföra med
390 vid samma mätning tre år tidigare. Det betyder också att Borås på nästan alla
områden ligger klart över genomsnittet. Den största förbättringen görs på området
offentlighet och demokrati. Styrkor här är att handlingar till sammanträden är lätt
tillgängliga, att mål och resultat liksom olika undersökningar och jämförelser
presenteras för invånarna, och att det är lätt att få kontakt med de förtroendevalda.
Kommunstyrelsen anser att det nu är dags att ta ytterligare ett steg i utvecklingen och
att kandidera till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015. I och med ansökan
kommer ytterligare en utvärdering av Kommunkompassen att genomföras och
resultatet av denna, tillsammans med egenbeskrivningen i ansökan, ligger till grund
för vilka kommuner som kommer att nomineras.
Om Borås Stad blir nominerad gör SKL en jämförande analys av ett stort antal olika
resultatmått som till största delen är hämtade ur projektet Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK). Analysen premierar goda resultat, dels i förhållande till nationella
snittvärden, dels i jämförelse mellan de nominerade kommunerna. Ett speciellt fokus
kommer att läggas på en tydlig positiv utveckling under de tre senaste åren. För de
nominerade kommunerna görs också en grundlig finansiell analys av kommunens
riskförhållanden och kontroll över den finansiella utvecklingen samt vilken
motståndskraft som finns mot ekonomiska påfrestningar på kort och lång sikt.
Slutligen gör SKL en jämförande sammanställning av resultatet av Hållbart
medarbetarengagemang, som ingår i Borås Stads medarbetarenkät. Detta för att
säkerställa att det inte finns resultat som tydligt avviker negativt och därmed kan
indikera problem med kommunens arbetsgivarroll.
Vinnaren utses av en jury bestående av Annika Strandhäll, ordförande Vision, Peter
Nygårds, bankdirektör Swedbank, Henrik Edman, t f direktör Kvalitetsmässan och
Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.
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Priset delas ut den 3 november 2015 under Kvalitetsmässans invigningsgala på
GöteborgsOperan och den kommun som utses till årets KvalitetsKommun förväntas
bjuda in till ett eller flera avgiftsfria seminarier för att visa upp sina vinnande metoder
och arbetssätt. Vinnarkommunen har också rätt att använda logotypen för Sveriges
KvalitetsKommun under två år fram till dess att 2017 års vinnare är utsedd.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Stadskansliet
Ewa Luvö

Så här gör Borås Stad för att utveckla demokratin och
medborgarnas deltagande
Lätt att göra sin röst hörd
• boras.se/synpunkter är en synpunktshantering som är gemensam för samtliga
kommunala verksamheter. Medborgarnas synpunkter tas om hand, skickas till
rätt instans för att besvaras omgående och blir sedan till statistik som används
som underlag för förbättringar.
• E-petitioner är en möjlighet för medborgare att komma med förslag som
andra medborgare kan stödja.
• Goda möjligheter att ställa frågor till politiker både på webben och på
nämnds- eller kommunfullmäktigesammanträde.
• Borås Stad arbetar med medborgardialog och ingår i SKL:s nätverk för frågan.
Enligt Kommunfullmäktiges budget för ska 32 medborgardialoger
genomföras under 2014.
Ett konkret exempel på medborgarnas möjlighet till påverkan är ”Lekplatsvalet” som
genomfördes 2012. Alla barn mellan fem och tolv år fick rösta fram hur en ny lekplats
i Stadsparken skulle se ut. Valdeltagandet blev 83 % (drygt 8000 barn). Mindre än ett
år efter valet invigdes den färdiga lekplatsen.
Lätt att få kunskap och jämföra
• På boras.se/jamfor finns en webbaserad jämförelseservice som hjälper
medborgarna att göra välgrundade val. Här jämförs förskola, grundskola,
gymnasieskola samt vård- och omsorgsboende. Informationen innehåller
allmän fakta (objektiv kvalitet) och resultat av den senaste
brukarundersökningen (subjektiv kvalitet.) En karta med sökfunktion är
kopplad till servicen.
• Resultaten av egna och nationella undersökningar presenteras på ett tydligt
sätt på boras.se. Förutom resultaten redovisar vi också egna analyser av
styrkor och svagheter och vilka åtgärder som planeras. Både politiker och
tjänstemän kommenterar resultaten.
• Såklart Borås är en tidning som fyra gånger om året skickas ut till samtliga
hushåll med information om kommunens verksamhet i redaktionell form.
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•
•

•

Det hände i Borås, som är en starkt förenklad version av årsredovisningen,
skickas till samtliga hushåll en gång om året.
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och flera nämnder har
sammanträden som är öppna för allmänheten. Det går att lyssna på plats eller
ta del av webbsändningar.
Flera politiker är också aktiva på övriga sociala medier. Detta gäller även
förvaltningar och enskilda enheter, med facebook-sidor och twitterkonton. På
så vis fortsätter dialogen, i en kanske friare form än den rent formella.

Central mötesplats byggs nu
2014 byggs "Orangeriet" i stadskärnan som ska bli en mötesplats med
hållbarhetsfrågor i fokus. Där kommer finnas rådgivare i konsument-, energi- och
miljöfrågor. Orangeriet ska vara en plats där man kan ses över en fika eller lyssna på
föreläsningar, delta i debatter, temadagar, workshops etc. Orangeriet blir en ytterligare
arena i Borås för medborgardialog och en naturlig träffpunkt för boråsaren i linje med
visionen Borås 2025.

Så här gör Borås Stad för att utveckla effektiva
verksamheter och tjänster med hög kvalitet
Den politiska visionen Borås 2025 är utgångspunkt för allt arbete i Borås Stad. För att
stödja visionen har styr- och ledningssystemet en långtgående målstyrning där det går
att följa mål och uppdrag från Kommunfullmäktige via nämnderna/styrelserna till
den enskilda arbetsplatsen eller enheten. Visionen består av sju strategiska
målområden som målstyrningen bygger på. I samband med årsredovisningen
analyseras målområdena tvärsektoriellt för att tillsammans med förslag på
utvecklingsområden och omvärldsanalys utgöra grunden för den nya
budgetprocessen. På så sätt tas resultat och erfarenheter tillvara på ett systematiskt
sätt.
Borås Stads styr- och ledningssystem lägger grunden till hur vi ska förhålla oss när det
gäller medarbetar- och chefskap, ständiga förbättringar, medborgarinflytande,
styrdokument samt planerings- och uppföljningsprocessen. Det är ett viktigt
instrument för vårt gemensamma förhållningssätt. Borås Stads har en tydlig struktur
för sina styrdokument som alla kategoriseras under de sex nivåerna strategi, program,
plan, policy, riktlinjer och regler. Samtliga styrdokument ses över minst var fjärde år
för att hållas ständigt aktuella. Styrdokumenten är viktiga verktyg för det systematiska
utvecklings- och kvalitetsarbetet.
Övrigt stöd i kvalitetsarbetet är bland annat brukarundersökningar, KKiK,
utbildningar och handböcker/verktyg i ständiga förbättringar, projektmodell och
kommunikation. Borås stad deltar också i ett antal nätverk, Kvalitetsledanätverket,
Kommunens Kvalitet i korthet, Nätverk för resultat och Kostnad per brukare. En
annan viktig del är att sprida goda exempel och undvika dubbelarbete. Detta görs
bl. a. genom systematiska inventeringar av sektorsövergripande projekt och processer.
Det pågår flera stora och övergripande utvecklings- och förbättringsprojekt. En
grundlig genomlysning av grundskolan med syfte att minska lärarnas administration
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och skapa förutsättningar för rektors ledarskap genomfördes 2013–2014 och
resulterade bland annat i att samtliga grundskolerektorer fick söka om sina tjänster.
Under 2014–2015 görs en liknande genomlysning av äldreomsorgen och
funktionshinderverksamheten inom styrning och ledning, kvalitet för brukaren,
hälsosam organisation och chefens uppdrag.
Borås Stad har fått flera utmärkelser för sitt systematiska förbättringsarbete under
2012 och 2013: SKL:s pris som skolkommun, Sveriges föreningsvänligaste kommun,
Sveriges breddidrottskommun, årets sverigefinska kommun, bäst i Västra Götaland på
tillgänglighet. På listan över nordens bästa kommuner vad gäller bredband och etjänster kom Borås på fjärde plats, tvåa i Sverige efter Stockholm. Under 2014
rankades Navet Science center på andra plats bland alla Sveriges science center i
Skolverkets kvalitetsmätning.
Under 2013 avsatte Kommunfullmäktige 20 miljoner i projektmedel för sociala
investeringar. Nämnderna ansöker om projektmedel via en politisk beredningsgrupp
och den primära målgruppen för året 2014 är barn och unga. Sociala investeringar är
ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella normer. Arbetet har sin grund i
att se och planera för både social och ekonomisk hållbarhet.

Så här gör Borås Stad för att utveckla en god arbetsmiljö
och delaktiga medarbetare
Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma
arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Alla medarbetare ska ha en
tydlig roll och se sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Det
personalpolitiska programmet är en plattform för att utveckla en god arbetsmiljö och
delaktiga medarbetare. Programmet ger vägledning och anger prioriteringar inom
områden som ett hållbart arbetsliv, chefs- och medarbetarskap, personal- och
kompetensförsörjning och idéer, förslag- och innovationssystem. Medarbetarskapet
ska präglas av professionalism, engagemang och lärande. Dessa ledstjärnor ligger
också till grund för de centrala lönekriterierna.
Borås Stad har en strukturerad och utvecklad samverkan med fackliga organisationer.
Det sker på olika nivåer, t.ex. förvaltningsnivå, för kommungemensamma
verksamheter och på central nivå. Samverkanssystemet är viktigt och en nyckel till
framgång. Arbetsplatsträffar är forumet för dialog mellan medarbetare och chef.
Riktlinjer och rutiner för att utveckla en god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare
utvecklas fortlöpande utifrån styrdokument och (omvärlds)analyser.
Företagshälsovården är en naturlig partner. Ett aktivt mångfalds-, jämställdhets- och
arbetsmiljöarbete med både förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser är
också en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stads plan för lika
rättigheter och möjligheter är ett viktigt verktyg i detta arbete. För att chefen ska få
stöd i sin roll finns dokumenten Riktlinjer för chefer och Chefsöverenskommelsen
och ett obligatoriskt strategiskt chefsutvecklingsprogram som löper över 3 år.
Dessutom träffas kommunkoncernens 450 chefer två gånger per år i Dialogforum.
”Framtidens chef” är ett internt program för utveckling av medarbetare. Mentorer för
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chefer finns både inom och utom organisationen. Det finns dessutom en centralt
placerad ledarutvecklare för det övergripande strategiska arbetet.
Kunskap om medarbetarnas uppfattning om verksamhet, chefer och sin egen roll
hämtas i medarbetarenkäten som genomförs regelbundet. Resultatet återförs till
nämnder, förvaltningar och arbetsplatser för förbättringsåtgärder och
kvalitetsutveckling framförallt på enhetsnivå. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
är en annan del. Det pågår ett omställningsarbete där alla medarbetare erbjuds heltid
samtidigt som arbetsscheman med delade turer inom bl.a. äldreomsorgen successivt
tas bort. ”Förmånspaketet” för alla medarbetare i form av b.la. friskvårdsbidrag, fria
bad i några av stadens anläggningar, konstklubb, fritt kaffe och te mm är en självklar
förutsättning. Alla medarbetare kan dessutom ta del av MerKrafts, personalklubbens,
stora utbud av inspirations- och friskvårdsaktiviteter.
Borås Stad har hälsoinspiratörer på arbetsplatsen, samordnare för hälsofrågorna på
varje förvaltning och en hälsoutvecklare för det övergripande strategiska arbetet.
Hälsoläget följs upp via hälsobokslutet som är en del av den personalekonomiska
årsredovisningen. Den ger en aktuell bild av personalpolitiska och
arbetsmiljöfrämjande insatser. Borås Stad samverkar som en viktig part med
ytterligare några kommuner i ”Medarbetarcentrum”. Det är en neutral resurs för
tillsvidareanställda medarbetare som känner behov av förändring och utveckling. Här
finns t.ex. möjlighet till matchning mot lediga jobb i den egna eller i övriga kommuner
tillsammans med livs- och karriärplanering.
Fyra gånger om året skickas personaltidningen Saxen hem till samtliga medarbetare
och förtroendevalda. Tidningen fungerar som ett stöd under förändringsarbete och
syftar till att skapa en stolthet och vi-känsla. En gång i veckan direktsänds en kort
intervju på webben med en person som har en koppling till någon av kommunens
verksamheter. "Fredagssoffan" tar upp aktuella ämnen och syftar till att sprida
kunskap, skapa förståelse och fästa uppmärksamhet på verksamhet och enskilda
medarbetare är några av syftena. Intervjuerna kan ses på stadens intranät eller
Youtube.

Så här gör Borås Stad för att utveckla goda förutsättningar
för företag och samhälle
I syfte att underlätta för företag erbjuder Borås Stad ”En dörr in” för bland annat
etableringsfrågor, tillstånd och bygglov. Som en del av konceptet En dörr in finns en
företagsguide som har tagits fram i samarbete mellan flera olika förvaltningar och
räddningstjänsten. Den hjälper medarbetare att lotsa företagare till rätt instans inom
organisationen. I en del frågor kan en förklaring också ges till hur lång tid processen
ser ut för vissa frågor. Sedan 2007 pågår ett arbete med generationsskifte. I syfte att
möjliggöra för småföretagare som närmar sig pension att sälja sin verksamhet istället
för att lägga ner den, har en marknadsplats på nätet skapats där säljare och köpare kan
mötas – Företagsbörsen Borås. Tjänsten är kostnadsfri och riktar sig till små företag.
Som stöd finns en expertisgrupp bestående av bl.a. banker, jurister, revisorer,
riskkapitalister, nyföretagarcentrum och företagsmäklare. Alla företag i kommunen
där ägaren har passerat 60 år får information om Företagsbörsen. Av de företag som
har lagts ut på Företagsbörsen har cirka 15 procent blivit sålda. I framtiden planeras

5

en utveckling över hela regionen Sjuhärad och då förs Företagsbörsen över till
Business Region Borås.
Kulturlivet i Borås är rikt. Barn och unga är prioriterade. På Stadsbiblioteket har en
unik mötesplats nyligen skapats – Knacka på! – med läs- och språkstimulerande
verksamhet för små barn. Stadsbibliotekets öppettider är bland de mest generösa i
landet. Kulturskolan når 5400 elever och erbjuder en avgiftsfri filialverksamhet
förlagd till åtta grundskolor. Tack vare filialverksamheten kan många elever i de stora
kommunala bostadsområdena utanför centrum ta del av Kulturskolans verksamheter.
Borås Stad har en av landets få rent kommunalt drivna stadsteatrar. Repertoaren
präglas av såväl klassiska som experimentella samtida uppsättningar. Kvalitetsfilm för
både barn och vuxna visas i Röda Kvarn, kommunens egen biograf, som bland annat
ofta besöks av skolor. Verksamheten kompletteras med finsk film, livesändningar och
konstfilm.
Kommunens historia är starkt förknippad med den textila näringen. Detta kulturarv
har lyfts fram i ett nytt Textilmuseum, verksamhetsmässigt och fysiskt nära kopplat
till Textilhögskolan. Textil konst har i det nya museet fått den första permanenta
utställningsarenan i Norden. Nationellt är Borås känt för sin samtida offentliga konst.
Detta märks i utställningsverksamheten på Konstmuseet och i de internationella
Skulpturbiennalerna, under 2014 utökad med en storskalig Street Art Festival. Gott
samarbete med näringslivet har skapat förutsättningar för att berika de offentliga
rummen med skulpturer av internationellt ryktbara konstnärer.
I det gamla industriområdet i Simonsland i centrala Borås har det skapats en ny
mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design:Textile Fashion
Center. Ett kreativt centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet,
främst inom textil och mode men även inom andra områden. En viktig ingrediens i
Textile Fashion Center är samverkan. Tre parter bildar basen; Borås Stad, Högskolan
i Borås och det samlande näringslivet i Sjuhärad. Grundidén bygger på att innovativa
processer bäst sker i samspel mellan kommun och samhälle, företag och akademi – ett
framgångsrecept som är känt över hela världen. I Textile Fashion Center ingår en rad
självständiga verksamheter som förenas i en klusterbildning. Det är en samverkan
mellan företag, forskningsinstitut, utbildning, organisationer som jobbar för
innovation och affärsutveckling samt Högskolan i Borås.

Borås stad
Kommunchef
Svante Stomberg
Stadskansliet
Borås stad
501 80 B O ~ S

Kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2015!
Att delta i utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 20 15 ar
ett bra satt att ta ett steg vidare i utvecklingen. Det ar en
Tävling med hjärta, dar alla som deltar blir vinnare.
Det ar enkelt att anmäla sig och genom en liten insats får
din kommun mycket tillbaka.
Hjärtligt välkommen att anmäla din kommun.

Henrik Edman
Tf direktör Kvalitetsmassan

Kommunstyrelsen

Sveriges KvalitetsKommun arrangeras av

Kvali-tetsrnäsyn
Norra ~ a r n n g a t a n36
SE-41106 Göteborg
Tel: 031-36841 00
Fax: 031-1386 50
info@kvalitetsrnassan.se
www.kvalitetsrnassan.se

n
KvaLitets
massan 2015

.. .
.

,.
L

-...

.

.

.

...

.

. ,. ,
.,. :

- . ..
. ,

.-,.

. .
,..,:.,:i
.

-

.:;, ,:'. .
. " . ...c;.
;;.
,-. .

.

.
.
,..

- '

.

i

' . P '

.:

1

-..

., . . _ ,

.
. . :l...:
' .,. ., .

...

:. .

,.,,.
,.,
.,.

.r.,.:

.< . :

.

.r

-

, . . ,:
. . . . . . . . . , ,., .
.I
8

:

. ' . . S

L

. . . .
.

.

<

.,

. <
'

P

, % !

.t
<

.

..

..

. I . .. .;.,

.

.

.

.s
.

.'

.

-

.

f
.

<, , .

'
I

.

.

.

.

.

,',

.
.

,

: ,;m'-:.

1

' l -

.

.,-.

.

_

p

'

.

.

..

....- .. .,, '.-..t:.::
.

->

,

!.

. '

, .. . -

i ,

I

.

'

-'
'

.

,..:z
,,.:.. , ,

. . . .' ,
, ,: .;,

.
i

>

. . . . .

e:.

.

: -, , ,

,

. .,.

_

j ..,

_ . . .

..;

;

,

.*

..

,

. . a ,..,

', l

I,

.

.

,

:

,

.:

. . .

-

-.n

t' ; . ',- , -.

,.. -

. , i . . .
_

-

-

.

,
I

'

.

.

.

>._ :. _

.<

>,,

.I

-

-

.,
,

: ::: . .
.,

!

:

'

,

.

-'

8

...r

<

.:.

.

.

",.i.":.;; ".'

,: - .'.,:Ar:.<:
- . -. :t,..
.:-.,
.
.
t

,,
:, ,

<

.

<.x,&

*.

.

-

,

,. .

.c:.

.L.

.

'

I .

..i.
.
.

.,

,
..
.. '.. ,L " .:<.&k.
;,.;
..t,,
,.
. . . ; -,s.
.
" . ^ . t ' , , . .,' * . "
c < T : . . . .. .
: . .: , ,, .,. ..! i..
'i-.,.
.y..
.
.
,
;?
*;
.
. . . . . .

.'.A

A
.:',

7

.

-

'.,

.....
.

....

..
c T:,Z','- - ....'., . !. .... ...,
. . . . .. .. .. .:. .. .. . .,',v,
. :.,-.: -;. ..- , , ....,. ,:.
. N . .

I

. <

-

.

'

,.

...

J:,\,

'.r

. :,:.

< "I

. ' .

.-.
,

i..,.,,"
1 -.
:r-

Har din kommun också ett hjärta
som Idappar för kvalitet?
WAUTaU(L6fAn DEi9 i3 NOVEMBER 2015 * SYENSKA MASSAN I G m S O R C
iURäPAS n ó r i S l A U8MEREN5 (ICH FACKMASSA OM VERKEAWHETS- OCH SA#HAU~U~VECKLI#C

Inbjudan till utrnarl<elsen
Sveriges I<valitetsl<ornmun 2015
Välkommen a t t tavla om a t t bli Sveriges I<valitetsKommun2015. Det ar e t t bra s a t t
a t t jämföra sin kommun med de bästa och t a e t t steg vidare i utvecklingen. Alla som
deltar blir vinnare.

Anmälan före1 november 2014
Att medverka i Sveriges KvalitetsKommun ger mycket tillbaka. Kommunen far en konkret analys av sina förbattringsomraden och värdefull uppmärksamhet kring sitt utvecklingsarbete. Genom en liten insats kan din kommun ta ett
rejält steg framat. Besvara 50 kryssfragor och lämna en
beskrivning på fyra A4-sidor i fri text, som anger hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter,
arbetsmiljö och samhallsbyggande. Anmälan ska göras före
1 november 2014 pa www.kvalitetskommun.se.

Kommunkompassen - för alla
Over 100 svenska kommuner har framgangsrikt använt sig
av Kommunkompassen. Den hjälper kommunen genom att
peka pa förbättringsomradenoch jämföra med vad andra
kommuner har gjort.
Alla sökande kommuner ska genomga Kommunkompassen,
men kommuner som gjort det under 2013-2014 behöver
inte göra om utvärderingen. Kommunkompassen genomförs
av ett expertteam fran Sveriges Kommuner och Landsting.
Expertteamet granskar styrdokument och hemsida samt
gör ett tre dagar langt platsbesök, dar de intervjuar ledande
politiker och tjänsteman. Aterföringen sker i tva steg.
En första muntlig genomgang görs vid avslutning av platsbesöket och efter en manad kommer en genomarbetad
rapport p2 cirka 25 sidor med poängsattning och utpekade
förbattringsomraden.
Kommuner som har ett aktuellt kommunkompassresultat,
kan gradera upp detta genom att skicka in en själwardering
som bedöms av Sveriges Kommuner och Landsting.

"Deltagandeti Sveriges
KvalitetsKommunharskapat
engagemang och fokusering.
Tävlingenstimulerar och skap
dragkrafr men det ar resultatet i
form av högre kvalitetjÖr1~"cterasarna som ar mrdlet!'
o Dahllöf.
stadsdirektör
Vasteråsstad

Kommunen erhaller da en reviderad Kommunkompassrapport.
För att täcka självkostnaderna för Kommunkompassen tar
Sveriges Kommuner och Landsting ut en avgift p3 85 000 kr.
Smil kommuner med under 12 000 invanare betalar i ar
halva avgiften. En sjalwärderingkostar 10 000 kr.
En nomineringsgruppbestaende av representanter för parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun bestämmer vilka
kommuner som utväljs att ga vidare. Till grund för nomineringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och Kommunkompassen med Kommunkompassen som tyngst vägande. 3-7
kommuner kommer att nomineras och blir därmed föremål
för fortsatta granskningar, som inriktas på resultat, ekonomi
och arbetsgivarroll.
- -

-

För nominerade
Resultatanalys: SKL gör en jämförande analys av ett stort
antal olika resultatmatt som till största delen ar hämtade ur
projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Analysen
premierar goda resultat, deis i förhallande till nationella
snittvarden, dels ijamföresle mellan de nominerade kommunerna. E t t speciellt fokus kommer aven att laggas pa en
tydlig positiv utveckling under de tre senaste aren. För att
kunna göra en fullständig jämförande analys är det mycket
viktigt att de nominerade kommunerna levererar alla efterfragade matt för 2014 i Kommunens Kvalitet i Korthet.
Finansiellanalys: De nominerade kommunerna gar ocksh
igenom en grundlig finansiell analys. Den innehaller Atta
olika komponenter som beskriver kommunens riskförhallanden och kontroll över den finansiella utvecklingen samt

-

A t t aspirera till Sveriges - "
KvalitetsKommunförpliktar.
För oss ar det ett satt att fokusera
pi4 kvalitetsfrrdgor. Att arbeta
med Kommunkompassen blir
ett redskap föratt ta Eskilstuna
kommunframat. Det ar det
om driver oss."
Pär Eriksson,
kommundirektör
Eskilstuna kommula
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vilken motstandskraft kommunen har mot ekonomiska
pafrestningar pa kort och lang sikt.
Hållbart medarbetarengagemang(HME): Nominerade
kommuner ska ha genomfört SKL:s HME-undersökning
under 2013-2015. Resultatet ska vara redovisat pa verksamhetsniva i databasen Kolada. SKL kommer gör en jamförande sammanställning av resultatet fran enkäterna för att
säkerställa att det inte finns resultat som tydligt awiker
negativt och därmed kan indikera problem med kommunens arbetsgivarroll.

Vinnaren utses av en jury
Vilken kommun som slutligen star som vinnare av titeln
Sveriges KvalitetsKommun 2015 bestäms av en jury. Till
grund för juryns beslut ligger alla delar i utvärderingen: egenbeskrivningen, Kommunkompassen, Resultatanalysen, den
finansiella analysen och HME-undersökningen. E t t bra utfall
på Resultatanalysen är viktigt, men inte ensamt avgörande.
Juryn bestar av Annika Strandhall, ordförande Vision,
Peter Nygards, bankdirektör Swedbank, Henrik Edman,
t f direktör Kvalitetsmassanoch Hakan Sörman, som ar
vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Den senare ar
ocksa juryns ordförande.

Priset ar en unik skuiptur av konstnären Ernst Billgren
och ett resestipendium p4 50 000kr,

Priset, som ar en skulptur av konstnären Ernst Billgren
och ett resestipendium p2 50 000 kr, utdelas pA kvällen
den 3 november 2015. Det sker under Kvalitetsmässans
invigningsgala pa Göteborgsoperan. Prisutdelaren läser därvid
upp juryns motiv för valet av Sveriges KvalitetsKommun2015.
NAgra ytterligare förklaringar till juryns beslut lämnas inte.

Vinnaren visar upp sig
Den kommun som utses till Sveriges KvalitetsKommun
2015 förvantas bjuda in till ett eller flera avgiftsfria seminarier för att visa upp sina vinnande metoder och arbetssätt.
Vinnarkommunen äger ratt att använda logotypen för
Sveriges KvalitetsKommun under tv4 ar fram till dess att
2017 Ars vinnare ar utsedd.

.
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'Vser denna aktivitet som ett led i
v4rt kvalitetsutvecklingsarbete.
Det ar en bra utmaning, det ger
oss viktigfeedback. Vi hoppas att
fler kliverps taget och ser nyttan
medstruktureradfeedback, det
tjänar vi alla p4 och - det som ar

T

as mer om ~<ommun~~ornpassen,

Resultatanalysen, den finansiella
analysen och HME-undersöl<ningen
på www.kvalitetsrnassan.se

I

Kontaktpersoner på Sveriges Kommuner
och Landsting:
gunnar.gidenstarn@sl<I.se , 08-452 76 49

I

lars.strid@sl<l.se,08-452 76 43

"W harhaftanledningattg~ädjai

C

at framg4ngen attuBes till
.
Sveriges KvalitetsKommun:Men
det ar viktigt att saga att resan
fram mot att vi anmälde oss var
den viktigaste. Vi villeförbättra
kommunensarbete -priset blev
en extra morot.
Lena Baastad (S),
kommunstyrelsensordförande
drebro kommun

-

.,n.

I<ommunens egen besl<rivning
För a t t anmäla kommunen skall en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete
lämnas på www.l<valitetskommun.seföre 1 november 2014. Egenbeskrivningen består
av 50 kryssfrågor och en kortare text.

Första steget - besvara
kryssfragorna

Andra steget - beskriv kommunen's
utvecklingsarbete

Markera hur langt kommunen kommit i sitt utvecklingsarbete genom att kryssa för siffran 0, 1 , Z eller 3 för var och
en av de femtio fragorna.

Beskriv i text hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhallsbyggande.
Kommunens fria text skall vägledas av de fragestallningar som
anges i respektive ingress nedan och far totalt vara p3 högst
12 000 tecken. Det motsvarar fyra A4-sidor och lämpligt kan
vara att skriva ca en A4-sida om varie huvudomrade. Tank DA
att sa mycket som möjligt peka p3 uppnadda resultat.

O. Ej alls genomfört i nagra tillampliga avseenden (O %).

l. Delvis genomfört i tillampliga avseenden
(mindre an 50 %).
2. 1 hög grad genomfört i tillampliga avseenden
(mer än 50 %).
3. Fullt ut genomfört i alla tillampliga avseenden (100 %).

Hur gör kommunen för a t t utveckla demokratin
och medborgarnas deltagande ?
Demokrati ar en viktig utgangspunkt för att fatta gemensamma beslut inom en kommun. Centrala varden för
demokratin ar att sa manga som möjligt av medborgarna ar
välinformerade i gemensamma fragor och deltar i diskussionen om kommunens verksamhet och utveckling. Hur gör
kommunen för att öka medborgarnasengagemang och del-

aktighet? Hur stimuleras ett ökat deltagande i exempelvis
kommunalval och budgetprocess?Hur informeras medborgarna om kommunens verksamheter och resultat? Hur gör
kommunen för att f4 med ungdomar och minoritetsgrupper
i framtidsdiskussionen?
Ej alls
genomfört

Delvis
genomfört

I hög grad
genomfört

Fullt u t
genomfört

O

1

2

3

1. Kan medborgarna närvara och ställa fragor pa kommun-

fullmäktige och de kommunala nämndernas Sammanträden?
2. Har medborgarna insyn i och möjligheter att göra sig

hörda under budgetarbetet?
'
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3. Finns det ett dialogforum p3 kommunens hemsida där
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man kan ställa fragor, uttrycka asikter och lägga förslag?

.. ,

4. Har kommunen under de senaste tolv manaderna
genomfört nagot radslag eller annan form av aktiv och
systematisk rnedborgardialogi en viktig samhallsfraga?

I , , .

5. Använder kommunen sociala media för att bilda opinion
och ha dialog med medborgarna i viktiga fragor?
6. Erbjuder kommunen medborgarna att välja mellan olika

utförare inom vard, skola och omsorg?
7. Finns jämförbar information om verksamheternas kvalitet
och resultat p3 kommunens hemsida sa att medborgarna
kan göra informerade beslut om val av utförare?

,

l

8. Redovisar kommunen vad medborgarna far för sina
skattekronor, så att effektiviteten och kvaliteten inom olika

verksamhetsomraden kan jämföras med andra kommuner?

-.

9. Anger budgeten mätbara mal för verksamheterna och fram-

gar det av Arsredovisningen hur väl dessa mal har uppfyllts?

O

Hur gör kommunen för a t t utveckla effektiva
verksamheter och tjanster med hög kvalitet?
Kommunens främsta uppgift är att tillhandahalla tjanster av
god kvalitet och att hushalla val med resurserna. Har tanker
vi på ledarskapet och verksamhetsstyrningen och att det
finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Hur gör kommunen
för att stärka vardeskapandet i verksamheterna och ta

10. Mater, utvärderar och rapporterar verksamheterna sina
resultat i förhallande till mal aterkommande under löpande
budgetar i t ex tertialrapporter och delarsbokslut?

bort onödiga kostnader? Hur definieras och kontrolleras
kvalitetskrav vid upphandling av tjanster? Hur samverkar
kommunen över sektorsgränserna?Hur är förmagan till
innovation och förnyelse? Är kommunen en lärande
organisation med öppna gränser?

Ej alls
genomfört

Delvis
genomfört

I hög grad
genomfört

Fullt ut
genomfört

O

1

2

3

n

11. Mater verksamheterna brukartillfredsstallelsenoch andra
indikatorer p3 kvalitet samt rapporterar dessa matt till
kommunledningen?
12. Använder sig kommunen pA ett systematiskt satt av
brukarmedverkan, brukarundersökningaroch brukarpaneler
för att utveckla kommunens tjanster och bli mer innovativ?
13. Erbjuder kommunen e-tjänster som gör det enkelt för
medborgare och företag att fa service direkt via kommunens
hemsida?

14. Finns det en samlad strategi och ett system för det
kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbetet i kommunen?
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15. Har kommunen ett system för att inhämta, analysera,
besvara och Atgärda klagomal och rapporteras resultatet
till politikerna och medborgarna?
16. Samarbetar kommunen med universitet/högskolor for att
utveckla nya lösningar och förbättra verksamheterna?
17. Jämför (benchmarkar) kommunens egna enheter sig
externt mot andra utförare som ett led i service- och
organisationsutvecklingen?
18. Arbetar kommunen systematiskt med att testa och
utvärdera nya lösningar i verksamheterna?
19. Har kommunen en kultur med starka och väl kända
incitament för att befrämja innovationer och nytänkande
hos medarbetarna?
20. Tillhandahaller kommunen öppna data sa att privata
företag och andra aktörer utanför kommunen kan utveckla
innovativa tjanster och affarsideer till gagn för medborgare
och företag som söker information?
21. Finns det en kommunövergripandestrategi för att
förebygga och upptäcka korruption?
22. Stöder och stimulerar kommunen att personal och
politiker tar del av ideer och lär av erfarenheter frAn andra
hall i Sverige och internationellt?
23. Har kommunen det senaste kalenderaret förbättrat
produktiviteten (den reala kostnaden per prestation) i de
kommunala tjänstema med bibehallen eller bättre kvalitet?
24. Arbetar kommunen med effektivitetsutveckling genom att
Aterkommande mata resurser (kostnad, tid, etc) i relation
till uppnadd kvalitet?
25. Har kommunen förbattrat sina resultat de senaste tre arer.

n!'-.- --

;.

SJ

'

U

,

Hur gör kommunen för a t t utveckla en
god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare?
Kommunal verksamhet är personalintensiv. Värdet av
kommunens tjänster skapas ofta i den direkta relationen
mellan medarbetare och brukare. Hur gör kommunen för
att rekrytera och behalla kompetent och välmotiverad

26. Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att utgöra
och framsta som en attraktiv arbetsgivare?
27. Genomförs arliga chefsutvärderingar, som blir bestämmande
för lönesättning, fortbildning och fortsatt karriär?
28. Ar medarbetarna informerade om och delaktiga i kommunens kvalitetsmal, kvalitetssystemoch kvalitetsarbete?

29. Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att ge
medarbetarna motivation, förutsättningar och kunskaper
att agera som kvalitetsförbättrareijobbet?
30. Far medarbetarna utbildning i servicekänsla och hur de ska
bemöta allmänheten?
31. Används medarbetarsamtal, med individuella mal och
förväntningar, som ett aktivt instrument för service- och
organisationsutvecklingen?

32. Utgör medarbetarnas bidrag till effektivitet, kvalitet och
nytänkande ett avgörande underlag för löneutvecklingen?
33. Har kommunen vidtagit atgarder för att öka rörligheten
och främja karriärmöjligheter bland kommunens anställda?

34. Har kommunen vidtagit atgarder för att öka personalens
möjligheter att arbeta heltid ochfeller välja annan önskad
sysselsättningsgrad?
35. Finns organiserade former för att tillvarata och stimulera
medarbetarnas kreativitet och innovationsförmaga?

36. Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att ersatta
stora pensionsavgangar och klara den framtida kompetensförsörjningen?
37. Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att f3
en jämnare könsfördelning i sadana jobb som ar ensidigt
dominerade av det ena könet?
38. Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att underlätta för medborgare med invandrarbakgrundatt fa olika
typer av arbete i kommunen, inkl chefsjobb?

39. Har kommunen vidtagit systematiska Atgarder för att
stödja och stimulera öppenhet och att olika medarbetare
kan komma till tals, aven i fragor som ar besvarande för
kommunledningen?

k.:,
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'F.

.
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personal som kan trivas och utvecklas i sina arbeten? Hur
gör kommunen för att skapa bra arbetsmiljö och ta vara pa
personalen - den viktigaste resursen?

Ej alls
genomfört

Delvis
genomfört

I hög grad
genomfört

Fullt ut
penomfört

O

1

2

3

Hur gör kommunen för a t t utveckla goda
förutsättningar för företag och samhälle?
-.

Grundläggande för kommunens langsiktiga utveckling och
människors livskvalitet är näringslivet på orten och den
fysiska miljön. Bra offentlig service, god infrastruktur samt
öppna kanaler till forskning och företag skapar grogrund
för tillväxt och sysselsättning. Hur gör kommunen för att

skapa ett bra klimat för innovationer, forskning och företagsutveckling? Hur gör kommunen för att ge människor
en god miljö att bo och arbeta i? Hur gör kommunen för
att gardera sig mot stora risker för miljö och människor?

Ej alls
genomfört

Delvis
genomfört

I hög grad
genomfört

O

1

2

Fullt ut
genomfört
3

40. Har kommunen vidtagit Atgärder för att få fler ungdomar
i arbete?
41. Har kommunen beredskap för att awärja och möta krisartade händelser inom infrastruktur och teknisk service?
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42. Ställer kommunen miljökrav vid offentlig upphandling?
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43. Arbetar kommunen med systematiska Atgärder för att
minska utsläpp av växthusgaser, kemikalier eller andra
miljöbelastande ämnen i den egna verksamheten?
44. Har kommunen ett miljöledningssystem för mätning och
förbättringar av den fysiska miljön?
45. Analyserar kommunen sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid beslut om nya utbyggnader i
kommunen?
46. Har kommunen skapat förutsättningar och drivkrafter för
ideella frivilliginsatser inom verksamheterna?
47. Använder kommunen upphandlingen som ett medel för att
stimulera innovationer och nytänkande?
48. Har kommunen ett aktivt och regelbundet samarbete med

kulturutövare och kulturföreningar?
49. Följer och analyserar kommunen orsaker till att medborgare flyttar till, stannar kvar eller flyttar frAn kommunen?
50. Arbetar kommunen med att motverka social och etnisk
segregation i Lokalsamhället, t ex i bostadsomrAden?

Utmärkelsen Sveriges
KvalitetsKommun kommer att
utdelas p i Cdteborgsoperan
den 3 november 20 15.

m

* S ~ Aaquimou
Z
S-E uap
uessRluSWllWl IIIZ UoUUJollleA

- ~ ~ ~ q tpo
a lw~ea9 119
uey aalligiquies 430 euriqaquies>(raAe S ( l ~ a 4 ap
0
rnq sateinqslp iebep rapun m8ioqwg
t uessw
eqwans vd J! Jeuuwen uinilaag uag % u l j g m n
-sllgqt.ues y JO -spy uiesymu o essgwyllii4yDo
s u w p o y WJQS
sedum rg uescglustaJlIeny

..-.,

."'.
..".
.
.
.
.
.
.
.
,
t _ ..; .
:%i,". :.T:--;.:'.< . . . . ,: . . . . . 1%.:.; . . . .
..............
',
*:*.:.:;.i,,.:-..A . . . .. , , .-,.:
,
: h i...... . . .,-;*. ...d.
:*.T:. > .
-1;#..~..
,,
, , ,..
.; -.
2 ,. - . .. .
, ,-;/-;,,( ,,:.,-:. ,..,
5,?',2 >,.. 7:. '5'..
..

I.aZIQ;.';.';

.$,.

,,

,

.

,

. . .
,.

,!

.

,*,

a

,

. .....".,
Z

&. ; ,

l

.,i;,
.

3:

.

....

--,

-

..

4

.r, .

k.

-

.,d

',:Z,

i

.

:*.?r :.. 2.?::.-,

',

',r. .y..
:

,

3

. . . e . . .

->.,.=

.

..TF,

d;

-&;c'

7..

I

<

..- -- .:.,
>; 1. .*$:\g~.yz<~-.yb;<.
'

,-.,.

yc*?j;,3.;;.,2 . . >>. ,i,->
..
.; .........
....-.,.*...-....
..-.

.........;....

?..*

3.:.
-f.

T,

.

:, . ,,> -.,: :;.
'. . . .
,

,

;

'

+i.-$
.

I.,:....

..
.*~..
..,*,?:$,:"b.&:
.,E.+;

.

..

.

,J

.

, ;'.,t

.
-. .
< -. . .'-..
.;
*. :..
-. . : .,.'.>
' S ' * , . .,:d.':;.:t

.

&.

..

.o

,

. ,,; '.. ,

:'

e

.

,v:. ,:..,L

+P,.<
i,:..;)$:,2;2 v . .
..;in T,,,* .i\',1-..5 .. . . . . . . .- .,T:. .f-e.

',

. '.'..'

. .:,. ;:-:-,. .... . * . ....i,,
;:
. .-;;
, , P . j,,..:
.:
1 -'
....

,

* r : . , , . , ...........
- . .. . . r. ...
.,:Ta2*:
, .i:.
.
.

..p,...

w-.

,,.:

;.-':y,.;

,?z

2,

p

.,; ,,,.

?;
:
:, .

. .

. . . . - .

u
>;f i;-

P<

Z?

.:.,
.

.

.

...
., ,.
. , . -. , ?, .i ..l." . .
. . . . . .

. . .

,,i,
s,

.
.. . .. ,;,';:;;:~.!
.:; - ;.:;
.
;

;

>, .,,.r:

!
;
I
:
. y,;-;:;,
. ..2 ,l,f~;;
. _-

i....
,!,-;.<di

1

-

:.;

., . ..,.. .

,

'7.

?.

1
::

'"'

<,*>:>..

.... .

.

!.

;+,*,

.

.;,

,

'

.

.
. I

-5\;:.:;,;',;,,,:;,,;

i'

'r $+ ;:;.-$,;'

..
-..
....!.d..,. .,<%iy
~
:,;,;-;.,;:
, ....
;....... .'..
. L..<;'
> ~.s.... .

-

J.

$0:

;

.

..,
f

. . ;:i..
>..
':.!-,~
.

2. >:;y;.:

;J.,.;:w.,.Z
*.....
;.y+!b.,
.;;;'.
$~;

Kc3

B
BESLUTSF
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Kom
mmunfu
ullmäkttiges samman
nträdesdagarr fr.o.m
m.
den 16 okto
ober 20
014
Kommuunstyrelsen har
h den 1 seeptember 20 14 beslutat om det nyvaalda fullmäkktiges första
sammannträde den 23
2 oktober 2014
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta:
Sammannträden skall även hållas följande
f
dagaar 2014:
20 novem
mber, 17 (onssdag) och 18 december.
Sammannträdena skalll hållas i sessionssalen i F
Fullmäktigehhuset i Borås med början kklockan 18.000 den
20 novem
mber och kl 09.00
0
den 177-18 decembeer (budget).
Annonseer med uppgifft om tid och plats
p
skall innföras i Boråås Tidning.
Ärendeliistan skall deessutom införras i Borås T
Tidning.
2014-099-19
Datum

Ulf Olsson
O
Komm
munalråd

Tillsstyrkes
Alteernativt försllag
2014-099-22
Datum
Samverkkan

Annettte Carlson
Komm
munalråd
Jaa

Nej

Komm
mentar:

Diarienuummer: 2013/KS0692 006
0
Handlägggare: Göran
n Björklund, tfn 3583000
Datum//avdelningscchef: 2014-009-19/GB

Programo
område: 1

1(1)
2014-09-29

Dnr 2013/KS0692 006

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
fr.o.m. den 16 oktober 2014
Kommunstyrelsen har den 1 september 2014 beslutat om det nyvalda fullmäktiges
första sammanträde den 23 oktober 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall även hållas följande dagar 2014:
20 november, 17 (onsdag) och 18 december.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med början klockan
18.00 den 20 november och kl 09.00 den 17-18 december (budget).
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Enhetschef

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

PF 1

BESLUTSFÖRSLAG

Remissyttrande - Promemorian Examenspremier till vissa
lärare
Stadsdelsnämnd Norr har utifrån sitt kommungemensamma ansvar för skola/förskola lämnat bifogade
synpunkter gällande promemorian – Examenspremier för vissa lärare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avstyrka promemorian och översända Stadskansliets yttrande till Utbildningsdepartementet.

140911
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0536 024
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2014-09-10/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(2)

Handläggare
Per Olsson 033-357712

Datum

Dnr 2014/KS0536 024

2014-09-29

Ert Dnr U2014/4064/SF

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över - Promemorian
Examenspremier till vissa lärare
I anledning av remiss 2014-06-17 avseende rubricerade promemoria inkommer Borås
Stad med följande yttrande:

Sammanfattning
Det är väl känt att det utbildas för få lärare med vissa ämnesbehörigheter. Det finns
också ett stort behov av speciallärare och specialpedagoger.
I promemorian föreslås därför att det inrättas en särskild examenspremie för personer
som tar en lärarexamen med behörighet i något av ämnena matematik, biologi, fysik,
kemi eller teknik eller examineras som speciallärare respektive specialpedagog.
Förslaget är en premie om 25 000 kr per ämne, dock högst 75 000 kr om personen
examineras i flera ämnen, eller 50 000 kr för de som examineras till speciallärare
respektive specialpedagog.
Syftet är att göra lärarutbildningen med dessa inriktningar mer attraktiv och därmed
motverka den rådande och befarat kommande bristen på lärare med dessa
kompetenser.
Premien föreslås bli skattefri, men inräknas i inkomsten vid ansökan om olika bidrag.
Borås Stad tror inte att en examenspremie för ämnen så som förslaget är utformat
skulle få önskvärd effekt. Det är inte troligt att elever inom grundskola och
gymnasium skulle påverkas att intressera sig för de ämnen som skall premieras genom
den beskrivna premien. En blivande lärarstuderande kommer i första hand att vilja
undervisa i de ämnen han eller hon redan är intresserad av och vi bedömer det inte
troligt att en engångspremie är tillräckligt för att välja att arbeta med något som man
är mindre intresserad av. Skulle det trots allt fungera, är det tveksamt om det är
önskvärt att lärarstudenter väljer ämnen de är mindre intresserade av och duktiga i av
den anledningen.
När det gäller examenspremie för speciallärare och specialpedagoger är Borås Stad
mer positiv. Utbildningen genomförs som vidareutbildning av lärare som redan har
ett antal år i yrket. Det är rimligt att tro att många duktiga lärare som etablerat sig med
en viss inkomstnivå kan känna en tvekan att studera vidare och dra på sig mer
studielån och samtidigt tappa inkomst under studietiden. Här menar vi att någon
form av stimulans kan vara önskvärd. Om det är en examenspremie som är den bästa

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

2

lösningen eller om det skulle behövas kompletterande incitament, t.ex. i form av
studielön anser vi bör utredas mera.
Borås Stad avstyrker därför remissen.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Avdelningschef

1(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0126

Promemorian Examenspremier till vissa lärare
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0536

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Examenspremier till vissa
lärare” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden tror inte att examenspremier för vissa ämnen skulle få
önskvärd effekt. En examenspremie för examen till speciallärare eller
specialpedagog bör utredas vidare för att se om det kan kombineras med fler
åtgärder.
Stadsdelsnämnden avstyrker därför remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Det är väl känt att det utbildas för få lärare med vissa ämnesbehörigheter.
Det finns också ett stort behov av speciallärare och specialpedagoger.
I promemorian föreslås därför att det inrättas en särskild examenspremie för
personer som tar en lärarexamen med behörighet i något av ämnena
matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik eller examineras som speciallärare
respektive specialpedagog. Förslaget är en premie om 25 000 kr per ämne,
dock högst 75 000 kr om personen examineras i flera ämnen, eller 50 000 kr
för de som examineras till speciallärare respektive specialpedagog.
Syftet är att göra lärarutbildningen med dessa inriktningar mer attraktiv och
därmed motverka den rådande och befarat kommande bristen på lärare med
dessa kompetenser.
Premien föreslås bli skattefri, men inräknas i inkomsten vid ansökan om
olika bidrag.
Stadsdelsnämnden tror inte att en examenspremie för ämnen så som
förslaget är utformat skulle få önskvärd effekt. Det är inte troligt att elever
inom grundskola och gymnasium skulle påverkas att intressera sig för de
ämnen som skall premieras genom den beskrivna premien. En blivande
lärarstuderande kommer i första hand att vilja undervisa i de ämnen han
eller hon redan är intresserad av och Stadsdelsnämnden bedömer det inte

2(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0126

troligt att en engångspremie är tillräckligt för att välja att arbeta med något
som man är mindre intresserad av. Skulle det trots allt fungera, är det
tveksamt om det är önskvärt att lärarstudenter väljer ämnen de är mindre
intresserade av och duktiga i av den anledningen.
När det gäller examenspremie för speciallärare och specialpedagoger är
Stadsdelsnämnden mer positiv. Utbildningen genomförs som
vidareutbildning av lärare som redan har ett antal år i yrket. Det är rimligt att
tro att många duktiga lärare som etablerat sig med en viss inkomstnivå kan
känna en tvekan att studera vidare och dra på sig mer studielån och
samtidigt tappa inkomst under studietiden. Här menar nämnden att någon
form av stimulans kan vara önskvärd. Om det är en examenspremie som är
den bästa lösningen eller om det skulle behövas kompletterande incitament,
t.ex. i form av studielön anser Stadsdelsnämnden bör utredas mera.
Stadsdelsnämnden avstyrker därför remissen.

Reservation
Alliansen i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för tillstyrkan
av motionen.
Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Monica Johansson (C) Birgit
Wahlgren (FP) och Ingela Hallgren (KD).

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några ekologiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Under förutsättning att fler lämpliga personer lockas utbilda sig till lärare
med de inriktningar där det finns brist på behörighet, gynnas ungdomar då
lärares ämnesbehörighet och kompetens är avgörande för elevernas

3(3)
Joakim Cannerfors
Områdeschef Kommungemensam
Förskola och Skola

2014-09-04

Dnr 2014/SDNN0126

studieresultat. Det är dock tveksamt om förslaget verkligen får någon reell
betydelse för hur många fler som kommer att välja aktuella utbildningar.
Stadsdelsnämnden ser dock inga risker med förslaget.

Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Då remisstiden har varit kort och infallit i semestertider har Ungdomsrådet
inte haft några möten och därför inte getts möjlighet att yttra sig.
Likabehandling

Även om förslaget bryter mot principen om likabehandling genom den
positiva särbehandling som det går ut på, bedömer Stadsdelsnämnden inte
att konsekvenserna skulle blir så allvarliga att det uppstår problem. En brist
på utbildade lärare med vissa behörigheter kommer förmodligen att driva
upp ingångslönen för dessa ändå.

Omvärldsperspektiv
Stadsdelsnämnden känner inte till om det finns erfarenheter från andra
länder med denna typ av ekonomisk styrning för att få sökande till
utbildningar inom bristyrken.

Facklig samverkan
Information vid FSG 2014-09-01.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är båda remissinstanser för
promemorian centralt och lokal samverkan har därför inte genomförts.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser om pension och avgångsersättning, OPF-KL för förtroendevalda gäller fr o m den 1 januari 2015.
Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag efter valet 2014 går kvar på PBF-KL.
Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på OPF-KL fr.o.m. den 1 november 2014.

2014-09-17
Datum

Yvonne Persson
Ledamot i Kommunstyrelsen

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0797 024
Handläggare: Eva Karlsson, tfn 033- 35 77 14
Datum/avdelningschef: 2014-09-05/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(3)
2014-09-29

Dnr 2013/KS0797 024

Personal och förhandling
Eva Karlsson

Kommunfullmäktige

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda
OPF-KL och kommentar till OPF-KL finns i cirkulär 2013:75. Bestämmelserna är avsedda
att tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 eller senare. Den som
inte omfattats av tidigare pensionsbestämmelser, t ex PBF, kan i vissa delar omfattas om
OPF-KL.
Grundläggande för OPF-KL är:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har varit utgångspunkter i utformningen av
OPF-KL. Någon nedre åldergräns finns inte.
Uppdraget som förtroendevald är på heltid eller betydande del av heltid (40 % enligt
uttolkning av kommunallagen).
Omställningsstödet består av två delar - ekonomiskt omställningsstöd och aktiva
omställningsinsatser. I vissa fall finns möjlighet till förlängt ekonomiskt
omställningsstöd.
Pensionsbestämmelserna är avgiftsbestämda. Avgifterna som sätts av är 4,5 % på
pensionsgrundande inkomster under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på
pensionsgrundande inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp.
Underlag för pensionsavgift beräknas på årsarvode och sammanträdesersättning
oavsett uppdragets omfattning. Det innebär att ålderspension intjänas från första
kronan.
OPF-KL innehåller så kallade nettopensionsbestämmelser. Det innebär att
ålderspensionen inte samordnas med allmän pension, tjänstepension eller dylikt.
Pensionsavgiften beräknas vid varje årsskifte. Avsättningen förvaltas av kommun,
landsting, region, kommunalförbund i en pensionsbehållning.
På grund av begränsningar i inkomstskattelagen kan en förtroendevald inte välja hur
pensionsavgiften ska placeras. Istället räknas pensionsbehållningen varje år upp med
förändringen av inkomstbasbeloppet.
Bestämmelser för sjukpension gäller vid sjuk- eller aktivitetsersättning. Vid
sjukpension ska avsättning av pensionsavgift ske.
Efterlevandeskydd är obligatoriskt, men fullmäktige kan besluta om att det kan väljas
bort.
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PBF ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (nu
gällande avtal)
PBF ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” är ett
förmånsbestämt pensionssystem.
Grundläggande för PBF är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdraget som förtroendevald är på heltid eller betydande del av heltid (40 % enligt
uttolkning av kommunallagen).
Ålderspension kan tidigast utbetalas från 65 års ålder. För att nå fullt
pensionsintjänande krävs minst 12 års pensionsgrundande tid.
En förtroendevald som avgår efter att ha fyllt 55, men inte 65 år, har rätt till
visstidspension.
En förtroendevald som avgår före fyllda 55 år har inte rätt till visstidspension, men
kan ha rätt till avgångsersättning.
En förtroendevald som haft ett pensionsgrundande uppdrag under minst tre år, och
avgår från uppdraget utan att ha rätt till egenpension enligt PBF, har rätt till livränta.
PBF är ett så kallat bruttopensionssystem, d v s samordning görs med den allmänna
pensionen.
Pensionsgrundande inkomst är den förtroendevaldes årsarvode och andra kontanta
ersättningar som inte är traktamente eller kostnadsersättning.
Ansökan om pension görs till kommunens pensionsmyndighet.

Vad är likheterna mellan PBF och OPF-KL?
•

•
•

•

Båda pensionssystemen är framtagna för politiskt förtroendevalda och varje
kommun, landsting, region. För att kunna tillämpa PBF och OPF-KL ska de antas
lokalt av respektive fullmäktige. En egen pensionsmyndighet ska också utses av
fullmäktige och kan t ex utgöras av personalutskott.
För att kunna få pension krävs att den förtroendevalda själv ansöker hos
pensionsmyndigheten.
PBF och OPF-KL omfattar inte pension för förlorad arbetsinkomst. I AG-nytt 12:28
finns ytterligare information om hantering av pensionsavgifter för förlorad
arbetsinkomst.
Eftersom inkomstskattelagen innehåller begränsningar låter sig löneväxling eller
placering av kapital såsom det görs för anställda inte göras.
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PBF och OPF-KL skiljer sig mycket åt i dess konstruktioner. Det medför bland annat att det
är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta tidigare intjänande i PBF (eller
tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till OPF-KL. Den som har påbörjat ett
intjänande i PBF ska därmed inte komma in på OPF-KL. Samma princip har genomgående
tillämpats på svensk arbetsmarknad när kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension efter
förhandlingar bytts ut mot avgiftsbestämd tjänstepension.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella beräkningar är
inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den enskilda kommunen,
landstinget eller regionen får utarbeta egna bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL
eller möjlighet att jämföra tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bestämmelser om pension och avgångsersättning, OPF-KL för förtroendevalda gäller fr.o.m. den
1 januari 2015 för förtroendevalda och nyvalda kommunalråd.
Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag efter valet 2014 går kvar på PBF-KL.
Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på OPF-KL.
KOMMUNSTYRELSEN

Yvonne Persson
Ledamot i Kommunstyrelsen

Per Olsson
Personalchef
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) – 2013-10-20

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald
lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.
Omställningsstöd för förtroendevalda

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på

arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan

utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan
finnas motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa
pensionsbestämmelserna.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

d.

familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från
sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad
som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB)
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under

tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är
pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller
landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och
avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 §
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken kan lämnas.

Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller
barn vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20
år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker
månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL
1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 §
kommunallagen
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).

2. Heltid och betydande del av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %,
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om
visstidspension).

3. Efterskydd
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

4. Pensionsbehållning
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av
inkomstbasbeloppet (IBB).

Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från
nedanstående normer.

Normer
Innan pension betalas ut
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av
kalenderåret (t+1).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.

Då pension betalas ut
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.

PM
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Avdelningen för Arbetsgivarpolitik
Niclas Lindahl

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10–20) om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för
förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen
samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer
publiceras under november månad).
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån,
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRFKL att gälla.
Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med ” rätt till” inbegrips att
den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning
eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits.

Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för förtroendevald som avses i
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40
Sveriges Kommuner och Landsting
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procent av heltid, om inte annat anges i OPF-KL. Att betydande del av heltid anges till
40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och
landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som
utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på
arbetsmarknaden i övrigt.
En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla
oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting och regioner.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer
också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL
och momentnummer finns inte.
Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och
regionfullmäktige.
Det förutses att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd
som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte.
För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från
tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser.
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Bestämmelser om omställningsstöd
Allmänt

Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny.
De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses
som tidsbegränsade stöd.
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden för de olika
omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Tillämpningsområde (§ 1)

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i
samband med fastställandet av det lokala regelverket.
Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas
tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning.
Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare
uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

Stöd för återgång till arbete (§ 2)

Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för
förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna återgå i arbete.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat
omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - har
fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
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Övrigt (§ 7)

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning
och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde
av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.

Ansökan om omställningsstöd (§ 8)

För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan,
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.
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Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna
Allmänt

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
•

•
•

•

Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och
avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes
pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m.
Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är
fristående från den allmänna pensionen.
Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevald.
Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst
36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd
ålderspension intjänas från första kronan.
Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner,
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng
och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL
återfinns inte heller.
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av pensionsintjänandet.
Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner,
landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare redovisat.

Tillämpningsområde (§ 1)

Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del
av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker
omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges.
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Pensionsförmånernas omfattning (§ 2)

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension.
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli
likalydande. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3)

En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts.

Pensionsgrundande inkomst (§ 4)

Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAPKL till 30 inkomstbasbelopp.
I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått
vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.

Pensionsavgifter (§ 5)

Bestämmelsen är helt ny
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
För en förtroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har
innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den
pensionsgrundande inkomsten.
Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller
aktivitetsersättningstidpunkten infaller.
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Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på
arbetsmarknaden.

Pensionsbehållning (§ 6)

Bestämmelsen är helt ny.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring.
Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av §
11.
Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av
bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under
november månad).

Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av
ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten tagit fram.

Sjukpension (§ 10)

För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en följd
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.
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För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får
pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska
ligga till grund för beräkning av sjukpensionen.

Efterlevandeskydd (§ 11)

Bestämmelsen är helt ny.
Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska finnas
möjlighet att välja bort det före utbetalning.
På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med
tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med tjänstepensionsförsäkring
avses också en pensionsförsäkring som – sedan en anställd dött – tecknats av
arbetsgivaren till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har
åtagit sig att betala samtliga premier för.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.

Familjeskydd (§ 12)

Bestämmelsen är helt ny.
Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL.
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid.
Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade gäller bestämmelser om
efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL.

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16)

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.
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BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal om marknadsföringssamarbete med Borås Basket i basketligan 2014-15 enligt
bifogat förslag.

2014-09-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0750 105
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2014-08-22/MI

Programområde: 1

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen,
nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2014/2015 och gäller 1 september 2014 till 31 maj 2015.
2. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta serie.
Klubbens åtagande
3. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets uppvärmningsställ, samt på den
bakgrund som används vid presskonferenser vid lagets hemmamatcher.
4. Kommunen har rätt till skyltar med Borås Stads logotyp vid resultattavlan under klubbens matcher i
Boråshallen.
5. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens webbplats.
6. Borås Stad står som matchvärd vid ett tillfälle under säsongen vid överenskommen match.
7. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter eller fotografering i syfte
att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan
ske efter överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i detta avseende.
8. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan att lotta ut bland Borås
Stads anställda.
Kommunens åtagande
9. Kommunen betalar till klubben 225 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben vid säsongens
början.
Övrigt
10. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i
detta avseende.
11. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och
betalas av klubben. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin exponering.
12. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
13. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Jonas Larsson
Borås Basket

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen Borås Stad
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BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

140911
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0273 739
Programområde: 3
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-358429
Datum/avdelningschef: 2014-09-08/ Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-09-29

Dnr 2014/KS0273 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. 30 juni 2014
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen
(SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 §
SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en
skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första
rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är
skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte
har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera
alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1
§ SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att den
dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4
kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över landet,
genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
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Dnr 2014/KS0273 739

Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts en
rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut
till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2014-09-29
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2014

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och
familjeomsorgen

x

Kontaktperson

104

K

Kontaktfamilj

103

M

Kontaktfamilj

103

M

Kontaktfamilj

111

K

Kontaktfamilj

265

M

Kontaktfamilj

265

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

161

M

Individ- och
familjeomsorgen

x

Kontaktperson

220

M

x

”

189

M

x

”

153

K

x

”

157

M

x

Kontaktfamilj

224

K

x

”

224

K

1

Intern öppenvård,
Dialogcentrum

113

M

Stadsdelsnämnd Norr
Individ- och
familjeomsorgen
Arbetslivsnämnden

X
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2014
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Ej
verkställda
beslut

X

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Bostad med särskild
service

206

M

Bostad (IFO)

468

M

Kontaktperson

195

K

335

M

229

K

Analys
Stadsdelövergripande
Inom IFO dominerar två typer av biståndsbeslut, kontaktperson/familj och
öppenvårdsinsats och över tid har dessa varit vanligast förekommande i ärenden som
inte verkställts i rätt tid. Kontaktperson/familj och finns det i allmänhet alltid en viss
tillgång till. Även om kontaktpersoner/familj finns att tillgå så kan inte alltid
verkställighet uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att personkemin dem
emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare
med att rekrytera kontaktpersoner/familjer.
Beslut och verkställighet av öppenvårdsinsatser ligger för närvarande bra till då enbart
ett beslut inte är verkställt. Verksamheten har i allmänhet 250 till 280 beslut om
öppenvårdsinsats pågående i verkställighet per månad.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni 2014 sex ej verkställda beslut,
ett beslut gäller kontaktperson och fem beslut gäller kontaktfamilj. Under det senaste
kvartalet har två verkställigheter skett i ärenden som tidigare rapporterats som ej
verkställda.
De barn som nu väntar på insats i form av kontaktfamilj är syskon som sedan en
längre tid tillbaka har ett beslut om denna insats och där insatsen varit verkställd, men
där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget. Av de övriga fyra barnen/unga har
ett startats upp i början av juli, i ett har matchning med en kontaktfamilj skett och
man hoppas på en snar uppstart. Gällande de syskon som väntat 103 dagar på
kontaktfamilj har förslag på kontaktfamilj funnits, men kontaktfamiljen har tyvärr
tackat nej till uppdraget.
Stadsdelsnämnden Öster
Inom IFO Barn o familj arbetar förvaltningarna gemensamt kontinuerligt med att
hitta kontaktpersoner/familjer för att kunna verkställa besluten så snabbt som
möjligt. Svårigheten ligger dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt lösning för de
speciella behov som ett specifikt barn har. Den gemensam rekrytering för stadens
IFO-verksamhet sker via stadsdel Väster.
Orsaken till icke verkställt beslut inom ÄO stadsdel Öster, är att den enskilde tackat
nej till erbjuden plats. Sökanden har önskemål om ett specifikt boende och vill vänta
tills detta blir ledigt.
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Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj inom stadsdel Norr har ett beslut som inte är verkställt. Beslutet rör
intern öppenvård inom Dialogcentrum. Verkställigheten har varit "vilande" enligt
berörds önskemål. Ärenden är "aktivt" igen från juni månad.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats för andra gången. Personen har erbjudits bostad med
särskild service externt men har önskemål om att vänta tills det blir plats ledig i den
absoluta närheten till sin mor.
Bostad enligt SoL
Ett beslut har rapporterats för första gången. Personen har under perioden haft sitt
boende tillgodosett via plats på Biskopsmössan i Borås. Sedan en tid har biståndet
dock upphört då personen valt att inte utnyttja detta. Har inte varit anträffbar sedan
den 15 maj.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Tre beslut har rapporterats. Två av besluten rapporterades som ej verkställda för
andra gången, båda är avbrott i verkställigheten. Det tredje beslutet rapporterades för
tredje gången. För samtliga beslut saknas lämplig kontaktperson.
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Datum

2014-09-29
Kvalitet och utveckling
Carl Morberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS t.o.m. den 30 juni 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2014

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

X

X

Typ av insats

Kontaktperson

Kontaktperson

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

395

M

546

M

91

K

250

K

334

M

242

M

124

M

167

M

212

M

212

M

212

M

116

M

1245

M

132

K

273

M

126

M

212

M

287

M

287

M

201

K

212

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2014

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Korttidsvistelse

Daglig verksamhet

Bostad med särskild
service för vuxna

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

1691

K

504

M

213

M

213

M

223

M

250

M

880

M

420

K

251

M

496

K

200

M

350

M

1155

M

1435

M

1167

M

453

K

293

M

313

K

423

M

542

M
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Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
21 beslut rapporterades som ej verkställda. Sju av besluten rapporterades för första
gången, fyra av dessa har fått avbrott i verkställigheten under första kvartalet 2014
och en under fjärde kvartalet 2013. Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga
kontaktpersoner för uppdragen.
En brukare har tackat nej till erbjudande. För några personer är insatsen inte längre
aktuell och dessa ärenden har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut kvarstår sedan 2009, familjen
har tackat nej till erbjudanden och inväntar specifikt korttidsboende. I ett beslut
kommer ansökan troligen att återtas. Ett beslut rapporterades för andra gången.
Daglig verksamhet enligt LSS
6 beslut rapporterades som ej verkställda. Ett beslut kommer att avslutas. Två
deltagare har fått erbjudande men tackat nej, varav ett kommer att avslutas. En
deltagare har erbjudits plats men inte varit där, kontakt förs med handläggaren. En
deltagare har erbjudits flera olika arbetsplatser men tackat nej, kommer att avslutas.
En deltagare kan inte nås och beställningen kommer att avslutas.
Bostad med särskild service enligt LSS
Vid juni månads utgång fanns 11 ej verkställda beslut om bostad med särskild service.
Några brukare har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under
2014/2015. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit
lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas
behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.

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

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Industribyggnader i Borås 2 AB - Investering för ombyggnad
av fastigheten kv. Vinddraget 1 Viared.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i enlighet med från bolaget inkomna handlingar, investera 26
miljoner kronor för ombyggnad av Vinddraget 1.

2014-09-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0627 107
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2014-09-16, Christer Johansson
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Dnr 2014/KS0627

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunfullmäktige

Industribyggnader i Borås 2 AB - Investering för
ombyggnad av fastigheten kv. Vinddraget 1 Viared.
Ärendet
Industribyggnader i Borås 2 AB (nedan kallat IBAB 2) har för avsikt att investera 26 miljoner
kronor i fastigheten Vinddraget 1, och underställer beslutet Kommunfullmäktige i enlighet
med gällande bolagsordning och ägardirektiv.
Investeringen består i en ombyggnad av fastigheten i syfte att renovera och anpassa
fastigheten för en ny hyresgäst, Västra Götalandsregionens Regionservice, med vilka IBAB 2
har kommit överens om ett 15-årigt hyreskontrakt.
Bakgrund
IBAB 2 är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB. Av ägardirektiv och bolagsordning
framgår att syftet med bolagens verksamhet bland annat är att tillhandahålla lämpliga
industrilokaler för näringslivets behov.
Bakgrunden till bolagets ägande av kvarteret Vinddraget var Industribyggnader i Borås AB: s
önskan att få tillgång till ytor för gymnasiets fordonsutbildning. Därför förvärvades
dotterbolaget IBAB 2 där fastigheten Vinddraget ingick. Efter avstyckning av fastigheten för
gymnasiets verksamhet, skulle sedan en försäljning av lokalerna på Vinddraget 1 vara aktuell
inom några år. Då tidigare hyresgäst tvingats avsluta kontraktet till följd av
lönsamhetsproblem står IBAB 2 nu utan hyresgäst. Att avyttra fastigheten i detta läge är inte
det fördelaktigaste alternativet. Istället bedömer bolaget det bästa ur ekonomisk synvinkel
vara att förädla fastigheten och få ett långsiktigt hyresavtal. Det skulle stärka marknadsvärdet
och ge handlingsfrihet framöver.
Kalkyl
Bolaget redovisar en resultatkalkyl som årligen ger cirka 240 tkr i vinst. Kalkylen beräknas på
intäkter i enlighet med det 15-åriga hyresavtalet, en avskrivningstakt på 33 år, en ränta på
3,5% samt kapitalkostnad som inkluderar såväl investeringen som kapitalkostnad för IBABkoncernen avseende det ursprungliga förvärvet av dotterbolaget.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att IBAB: s fastighetsbestånd har förändrats från att
ursprungligt avse stöd för industrietableringar till att huvudsakligen förse offentliga
verksamheter med verksamhetslokaler.
Investeringen bör bedömas utifrån ovan beskriven bakgrund. Bolagets långsiktiga strategi är
inte att äga fastigheten. Däremot är föreslagen investering i nuläget det bästa alternativet, och
ger bolaget förutsättningar att framöver kunna avyttra fastigheten.
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Dnr 2014/KS0627

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i enlighet med från bolaget inkomna handlingar,
investera 26 miljoner kronor för ombyggnad av Vinddraget 1.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

