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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 18 april 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Presentation
Nu är den nya Leader-perioden igång i Sjuhärad. Roland Karlsson
som är ordförande i Leader Sjuhärad och Annika Andersson som är
Leader Sjuhärads verksamhetsansvarig berättar om vad det innebär
för Borås som är en av parterna i finansiering såväl som att dra nytta
av det.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Direktionsprotokoll 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2016/KS0116 106-1)

(Bil)

Godmanskap i Borås Stad.
(2016/KS0183 007-1)

(Bil)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2016-03-08, ärende 9-11/2016)
(Delegationsbeslut 2016-03-17, ärende 12-13/2016)
(2016/KS0054 164-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc
Kc

Kc

3
4
5
6

7

Borgerlig begravningsförrättare.
(2016/KS0342 112-1)

(Bil)

Innovationsplattform Borås.
(2016/KS0202 106-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i Borås.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Rapport - Samverkan avseende barn och unga med psykisk
ohälsa.
(2015/KS0770 007-3)

(Bil)

Revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik.
(2015/KS0814 007-1)

(Bil)
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Kc

8

Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Genomgång av delegationsordning.
(2013/KS0586 002-3)
(Bil)

Kc

9

Skolstrukturutredning 2016-2017.
(2016/KS0334 609-3)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet de Gröna.
(2016/KS0149 104-1)

(Bil)

Kc

10

PF

1

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Inför traineeprogram i
Borås Stad.
(2012/KS0489 027-1)
(Bil)

PF

2

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot våld i
nära relationer!
(2013/KS0661 700-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!
(2014/KS0587 700-1)

I

1

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Pliktleveranser av elektroniskt utgivet material.
(2015/KS0752 008-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter
januari-december 2015.
(2016/KS0096 100-1)

(Bil)

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting; vision E-hälsa 2025.
(2016/KS0295-3)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
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KU
KU
KU
KU

2
3
4
5

Förslag till Borås Stads kostpolicy.
(2016/KS0253 109-3)

(Bil)

Trygghetsbostäder Dalsjövägen 25A.
(2016/KS0222 739-3)

(Bil)

Ansökan om trygghetsboende Alingsåsvägen 4 i Borås Stad.
(2016/KS0309 739-3)

(Bil)

Ansökan om trygghetsboende, i kvarteret Spinnaren 13.
(2016/KS0251 739-3)

(Bil)

KU

6

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson
(KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på förskolan.
(2016/KS0211 710-3)
(Bil)

KU

7

Initiativärende från Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Ulf
Sjösten (M) och Oliver Öberg (M); Mindre barngrupper i Borås.
(2016/KS0201 002-3)
(Bil)

KU

8

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Fritidshem 2015.
(2015/KS0567 600-3)

M

1

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Anmälan om delegationsbeslut.
(Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag
av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av
principiell betydelse 2016-03-11 (nr 1/2016).
(2016/KS0035 236-2)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-03-31
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)
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b)

Regelbunden tillsyn av den fristående skolan Ljud &
Bildskolan
(2016/KS0312 612-3)
(Bil)

c)

Genomförd tillsyn av den fristående skolan Drottning
Blankas Gymnasieskola
(2016/KS0339 612-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

E
E

E
E

E

2

3
4

5
6

7

Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs RäddningstjänstFörbund.
(2016/KS0247 107-1)

(Bil)

Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
(2016/KS0258 106-1)

(Bil)

Initiativärende: Nedläggning av skolor bör tas beslut om i
Kommunfullmäktige!
(2011/KS0352 100-1)

(Bil)

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats.
(2011/KS0779 271-1)

(Bil)

Plan för uppdrag i budget 2015 gällande avveckling samt
försäljning av fastigheter utan kommunal verksamhet.
(2015/KS0827 042-3)

(Bil)

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro tre
(2010/KS0640 824-2)

(Bil)

E

8

Svar på motion av Emina Beganovic, Kjell Classon och Anders
Österberg (S). Lek är en barnslig rättighet, del II
(2010/KS0363 332-3)
(Bil)

E

9

Svar på motion från Anders Österberg och Ingwer Kliche (S);
Let´s dance
(2010/KS0364 829-2)
(Bil)

E

10

Borås remissyttrande av Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i
kosmetika
(2016/KS0148 439-1)
(Bil)
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E

E
E

11

12
13

Donation till Borås Stad av AB Bostäder i Borås, bidrag till
skulpturinköp
(2015/KS0734 046-2)

(Bil)

Upphandlingsregler.
(2014/KS0552 050-1)

(Bil)

Svar på motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden
2010/KS0373 050-3)

(Bil)

E

14

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid
upphandling!
(2011/KS0602 050-1)
(Bil)

E

15

Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och
Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid upphandling
(2015/KS0552 050-1)

(Bil)

E

16

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om
barnen i förskolan?
(2012/KS0337 710-3)
(Bil)

SP

1

Anmälningsärende
a)

Årsredovisning för Västtrafik 2015.
(2016/KS0335 107-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2015/KS0392 407, 2015/KS0638 407,
2015/KS0683 407, 2015/KS0703 407 samt
2015/KS0709 407 under perioden 2015090720160127)
(2015/KS0392 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

3

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad.
(2015/KS0644 514-2)

(Bil)
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SP
SP

4
5

Yttrande över Cykelplan 2016-2017
(2015/KS0798 312-2)

(Bil)

Styrgrupp för revidering av miljömålen 2017-2020.
(2015/KS0727 403-2)

(Bil)

SP

6

Svar på remiss om regeringsuppdraget om förslag till nationell
reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.
(2016/KS0163 426-2)
(Bil)

SP

7

Yttrande över ansökan om planbesked för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24.
(2015/KS0831 214-2)

SP

8

(Bil)

Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla bygglov och
slopa bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar.
(2015/KS0363 230-2)
(Bil)

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

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

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Borgerlig begravningsförrättare
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög, Fjärde Villagatan 24B, 504 53 Borås har framfört
önskemål om att få bli borgerlig begravningsförrättare. Per-Olof Höög har anlitats av lokala begravningsentreprenörer och har således erfarenhet från ett antal borgerliga begravningar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Per-Olof Höög utses till borgerlig begravningsförrättare.

2016-04-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0342 112
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-04-04/GB

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Innovationsplattform Borås
Projektet kommer att pågå 15/2-2016 tom 31/12-2018. IPB har fått 2 miljoner kronor per år för att
stärka stadens innovationskapacitet och förmåga att lösa komplexa sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Notera informationen.

2016-03-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0202
Handläggare: Carola Samuelsson, tfn
Datum/avdelningschef: 20160324/Svante Stomberg

Programområde:

Sida
1(2)

PM
2016-04-18

Dnr 2016/KS0202

Stadskansliet
Avd: Personal och Förhandling
Handläggare: Carola Samuelsson

Innovationsplattform Borås 2016-2018
Inledning
Innovationsplattform Norrby 2013-2015

Mellan 2013 och 2015 fick Innovationsplattform Norrby1 finansiering från VINNOVA
för att bygga upp och etablera en plattform. Kärnan i plattformen utgjordes av fyra
parter: Borås Stad (BS), Borås Energi och miljö (BEM), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt Högskolan Borås (HB). Innovationsplattform Norrby skapades som en arena för samverkan mellan kommun, näringsliv, akademi och medborgare. Tillsammans arbetade man med utmaningar inom hållbar samhällsbyggnad.
Inom plattformen sågs stadsdelen Norrby som ett living lab där nya lösningar i form
av till exempel nya avfallssystem, medborgartjänster och bostadslösningar forskades
fram och testades tillsammans med medborgare. Under samma tidsperiod fick också
Malmö, Lund och Göteborg finansiering för liknande innovationsarbeten.
Under våren 2015 beslutade VINNOVA att satsningen skulle förlängas. Den nya
satsningen kommer att fokusera på stadens innovationsförmåga, nationell samverkan
och frågor som rör innovationsledning inom offentlig sektor. Göteborgs Stad, Malmö
Stad, Lund, Borås Stad samt Stockholms Stad utgör den nationella plattformen och
kommer att samverka under projekttiden 2016-2018.
Innovationsplattform Borås (IPB) är alltså en förlängning och en utvidgning av Innovationsplattform Norrby. Även i IPB finns fyra parter: Borås Stad, Borås Energi och
Miljö, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Högskolan Borås som gemensamt ska driva Borås Stads innovations- och hållbarhetsprojekt. Högskolan kommer
att utgå ifrån Science Park som bland annat har som uppdrag att skapa möteplatser
för högskolans samordningsorgan, projekt, forskningsverksamhet och samarbetspartners.
Syfte och mål med Innovationsplattform Borås

Projektetansökan2 beviljades den 15/2-2016 och projektet pågår t o m 31/12-2018.
IPB har fått 2 miljoner kronor per år för att stärka stadens innovationskapacitet och
organisationens förmåga att lösa komplexa sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar genom samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle. Projektets
målsättning är att etablera en långsiktig och öppen innovationsplattform i Borås.
Inom ramen för plattformen skall ett utbildningspaket tas fram. Rutiner och verktyg
för innovationsledning, lärande och problemlösning skall utvecklas och utvärderas.
Utbildningspaketet ska levereras även nationellt.
Förväntade effekter och resultat
1
2

Slutrapport och projektrapport samt en rapport av Högskolan i Borås finns att ta del av.
http://www.innovationsplattformboras.se/

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

Projektet är ett led i att stärka och förtydliga de fem städernas roll i innovationssystemet genom att maximera städernas påverkan av omställningsprocessen mot hållbar
utveckling. IPB kommer att fungera som en infrastruktur för innovationsspridning,
uppskalning och systempåverkan - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Effekter förväntas i form av ökad:
 påverkan på innovationssystemet
 kapacitet att hantera hållbarhetsutmaningar
 förmåga till tvärsektoriell samverkan och samarbete
 förmåga för innovation och organisatoriskt lärande
 kreativitet och engagemang
Planerat upplägg och genomförande

IPB består av fyra faser:
1. Formalisering, etablering och förankring: Etablera plattformen i organisationen och omgivande samhället samt ta fram verktyg/metoder för innovationer.
2. Samarbete och lärande: Samarbeta kring konkreta stadsutvecklingsprojekt och
tillämpa etablerade metoder/verktyg för att lösa problem och överbrygga
strukturella hinder i organisationen.
3. Uppskalning och analys: Utvärdering och analys av arbetet.
4. Implementering: Formalisera långsiktiga strukturer och arbetssätt.
Projektet kommer att anställa 50 % kommunikatör och arbeta med en sammanhållen
kommunicering på olika vis: IPB hemsida, Facebook, bilder, illustrationer, gemensamma Power Points för alla parter, lärande organisation, etcetera.
Borås Stads egen organisation inom IPB









En politisk styrgrupp bestående av: Programansvariga kommunalråd - Tom Andersson och Morgan Hjalmarsson samt tre nämndpresidier, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. De
möts 2g/år.
Ett innovationsråd bestående av: Svante Stomberg kommunchef BS, John Rune
Nielsen Vd SP, Björn Brorström rektor HB och Gunnar Peters Vd BEM. De
möts 2gr/år.
Projektkoordinering bestående av: Carola Samuelsson projektledare 100 % (BS),
Heiti Ernits projektledare 50 % (SP), Camilla Axelsson projektkoordinator 20
% (BEM), samt Erik Bresky och Stefan Dahlin projektkoordinatorer 20 %
(HB).
Borås Stads innovationsledningsgrupp bestående av: Fem förvaltningschefer som
möts 4g/år.
Borås Stads ”arbetsgrupper” bestående av: Två grupper om vardera 20 personer
som kommer att arbeta gränsöverskridande. De kommer att få ta del av utbildningspaketet.

Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
- Notera informationen.
Ulf Olsson

Svante Stomberg
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Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.

2016-03-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2016/KS0149

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i Borås
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

Borås 29 mars, 2016

Till:
Borås Stad

Kristdemokraterna i Borås

Att. Göran Björklund

gm. Per-Jonas Carlsson

501 80 Borås

Ynglingagatan 14

506 37 Borås

Redovisning av hur det kommunala partistödet använts 2015

Bäste Göran,
Bifogat finner du vår redogörelse för hur c.Jet ko111111unala partistödet till Kristdemokraterna i
Borås använts under 2015. Vi hupp<i'.:i c.Jl'ltJ '.:ikJli

vdrJ

till fyllest ucl1 Llesv<irJr gärna

eventuella frågor.

Med vänliga jälsningar,

Kassör
Kristdemokraterna Borås
Diorienr
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Kristdemokraterna
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Redovisning av 2015 års användande av lokalt partistöd
Bakgrund
Detta dokument syftar till att redogöra för hur Kristdemokraterna i Borås använt det
lokala partistöd som utbetalats av kommunen unJer 2015.
Bakgrunden är det lagkrav som återlinns i Kunuuunallagen 2 kap, § 11 att parterna skall
redogöra för användandet av partistödet för att säkerställa att det använts till det
ändamål som framgår av kap 2, §9, dvs för "att stärka deras (politiska partiernas)
ställning i den kommunala demokratin".
Vidare krävs att "en av mottagaren (partiet) utseJJ särski!J granskare skall granska om
redovisningen ger en rätvisanJe bilJ av hur muttdgan.:11 har a11vä11t partistödet". Därför
bifogas en granskningarapport till Jenna n:dogörelse påskriven av föreuinges ordinarie
revisor.

Metod
En politisk lokalavdelning kan ha olika i11lfiktsLillur ueh del är normalt inte möjligt att
koppla enskilda intäktsposter till enskilda utgift.pustcr. U.:t gör all det int.: är möjligt att
endast redogöra för hur intäkterna från partistöJet använt,, även om Jet är det
lagstillningen tar sikte på. Kristdemokraterna i Uurås har därför beslutat att redogöra
för samtliga såväl intäkter som utgift.er under 2U 1 5, för all skapa spårbarhel mot
årsredovisningen samt ge en så rällvisande uch transparant bi!J som möjligt av
lokalavdelningens användande av det stöJ man erhållit från kommunen.

Redovisning
Nedan framgår vilka intäkter och koslnaJ.:r KristJemokraterna Borås haft. under 2015
och därigenom hur det kommunala partisk•Jel ai 1vänts unJer året. Arets överskott på
83 661 kr har avsatts till en valfond vars meJel avses all användas viJ nästa val. Detta
är det säll varpå partierna i allmänhet hanterar Jet faktum all man har extra kostnader i
samband med val. Arets avsättning till vallunJe11 reJovisas näst:.i år som ingående
balans.

Frågor
Frågor avseende denna redovisning besvaras av föreningens kassör Per-Jonas Carlsson,
email: perj onascarlsson@gmail.com.
-~

•

Kristdemokraterna

Kommunalt utb bidrag
~

Supporttjänster distrikt

21 300 Främst

för~alJning

valstuga samt medlemavgifter

-102 552 Se särskild not nedan

Lokalkostnader

-28 754 Hyra, el, försäkring etc

Kontorskostnader

-32 458 Kopiator, datorer, bredband, medlemsutskick etc

Marknadsföring
Adm kostnader
Möten
Utbildning
Summa kostnader

Resultat/Valfond

-3 440 Kampanjrnaterial, medlemstidningar nya medlemmar
-3 821 Bank och pgavgifter, räntor etc
-10 134 Styrelsemöten, törtroendemannamöten, medlemsmöten
-30 221 5 utbildningar tör medlemmar har arrangerats
-211380

83 661 Fond att användas inför kommande val

Supporttjänster Distrikt
Under 2015 har KrisLJemokraLcrna i Uurås beLabL I 02 552kr till KristJemokraterna i
Södra Älvsborg. Deua utgör ersäuni11g for Je tjänster lokalavJelninngen får från KD
SöJra Älvsborg samt KristJemukraternas riksurganisatiuu. lJc tjänster som ersättas
härigenom omfattar:
• Webbtjänster
o Hosting av KristJemukraLcrna i Uurås hcn1siJa
o Licensbaserat använJanJe av WurJpn:ss
o SuppurLtjänster kupplaJe till webben
• Del av ombuJsman
o Allmäu support
o KampanjleJ11ing
o U tbi!Jningar
• MeJ!emsregisLer
• lntranät
o För lokalavdelni11gen
o Tillgång till infurmatiu11 på particLs riksintranäL
• Kampanjer
o Kampanjmaterial
• Om världsbevakning
o lnformaLion un1 relevanla lt<lnJelscr
• Utbildning
o Av meJ!emmar, IOrtroenJeva!Ja och funkLionärer

.··~.

<1
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Niklas Arvidsson
Ordförande

Kristdemokraterna

Pe1~.Jonas

Carlsson

KaLör

Granskningsrapport
Undertecknad, som också är ordinarie revisor lur KrisLJemokraLerna i Borås 2015, har
granskal ovanstående redogörelse JUr hur Jet kommunala partistödet 2015 har använts
och intygar härmed att redogörelsell ger ell rättvisande bild av hur partistödet 2015 har
använts.
Granskare:

-----~-Lennart Gabre,'Borås
Borås 23 februari, 2016
Akvilejagången 37
Borås

~.
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Rapport - Samverkan avseende barn och unga
med psykisk ohälsa
Ärendet

Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med berörda verksamheter inom VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att
tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stadsrevisionen bedömer att organisation och processer för samverkan
inte har formerats utifrån barnets/ungdomens behov, och att risken är stor för att
barn och unga ska fara illa.
Det föreligger vissa oklarheter om de som medverkar på Västbusmöten och andra
samverkansmöten från Borås Stad har mandat att besluta om åtgärder. Det innebär
med största sannolikhet fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till adekvata
insatser. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:





att klargöra och tydliggöra ansvar, riktlinjer och insatser för alla inblandade
parter inom stadens organisation gällande samverkan
att säkerställa kvalitet på utredningar och remissmaterial till Barn- och ungdomspsykiatrin
att säkerställa att adekvata avvikelser rapporteras vid Västbusmöten
att säkerställa närvaro och beslutsmandat vid samverkansorganens möten

Rapporten har översänts till Stadsdelsnämnd Norr. Revisorerna i VGR har översänt
rapporten till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus och till Primärvårdsstyrelsen för
beaktande samt till Regionstyrelsen för kännedom.
Övervägande

Stadsdelsnämnd Norr lyfter fram de fördelar elevhälsoarbetet haft i och med att de
organiserats som egna enheter med egna enhetschefer i respektive stadsdel. Organisationen har också medfört ökade möjligheter till kollegialt lärande och omvärldsbevakning samt att det numera finns gemensamma styrdokument och mål för elevhälsoarbetet.
Nämnden gör ett förtydligande i och med att det som i rapporten anses vara ”undermåliga” utredningar från elevhälsan. Vid samtal med Stadsrevisionen ska det i huvudsak uppfattas som att exempelvis psykologutredning saknas i vissa ärenden. Nämnden
menar att elevhälsan gör i vissa fall bedömningen att detta inte behövs. Finns det däremot skäl så råder det delade meningar om vem som har ansvaret för att utredningar
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görs. Det är oftast skolan (elevhälsan) som kallar till Västbusmöten i och med att eleverna finns på skolan och att de problem som kan föranleda insatser från samverkansparterna oftast uppmärksammas i skolan. Enligt de gemensamma riktlinjerna ska
de kallade verksamheterna också prioritera dessa möten. Nämnden är tydlig i sin bedömning att det finns anledning att, på nytt, förtydliga vikten av att dessa möten prioriteras.
Det finns en osäkerhet om ansvarfördelningen mellan Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) och Närhälsan då den verksamhet som tar initiativ till nätverksmöte inte med
säkerhet vet vilka parter som ska eller bör kallas. Detta kan därför vara en anledning
till att Närhälsan inte kallas vilket medför att de sällan eller aldrig deltar på nätverksmötena. Enligt nämnden blir detta en konsekvens att elevhälsan inte vet i vilka fall de
kan remittera ett ärende till BUP eller när de ska hänvisa vårdnadshavare till Närhälsan respektive BUP.
Det pågår ett arbete i Borås Stad med att formulera ett ledningssystem för den del av
elevhälsans arbete som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Detta beräknas vara klart
under våren 2016 och därmed bör huvudelen av de frågetecken som finns idag rätas
ut. I samband med detta inleds arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Slutligen menar nämnden att de brister som revisionsrapporten pekar på förutsätter gemensamma ställningstaganden och gemensam planering
mellan parterna.
Kommunstyrelsen har fått kopia på styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus svar till
revisorskollegiet för Västra Götalandsregionen. De svarar att det from december 2015
finns en medarbetare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken arbetar till 50 procent under en tvåårsperiod med ett projekt. Detta projekt syftar till att utveckla en
gemensam arena för dialog mellan regionens vårdinstanser och andra samverkansparter runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa, bland annat för att utveckla samarbetet med berörda kommuner.
Bedömning

Kommunstyrelsen bedömer att elevhälsan i de tre stadsdelarna är väl medvetna om de
utvecklingsområden som Stadsrevisionen lyfter fram. De är medvetna om de konsekvenser som den otydliga ansvarsfördelningen kan innebära. Kommunstyrelsen anser
att det är positivt att arbetet med ett ledningssystem påbörjats, men att det är viktigt
att följa upp så att de rutiner, arbetssätt och processer som det innebär också blir väl
kända och efterlevs. Kommunstyrelsen anser också att delar av detta arbete bör göras
i samarbete med berörda samarbetsparter så att det fortsatta samarbetet sker på ett
effektivt och rättsäkert sätt.
Förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

Missiv
2015-11-18
Stadsdelsnämnderna
Kommunstyrelsen

SAMVERKAN AVSEENDE BARN OCH UNGA MED
PSYKISK OHÄLSA
Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med Revisorerna i Västra Götalandsregionen
(VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med berörda verksamheter inom
VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att tillgodose lagstiftningens krav på
ändamålsenliga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stadsrevisionen bedömer att
organisation och processer för samverkan inte har formerats utifrån barnets/ungdomens
behov, och att risken är stor för att barn och unga ska fara illa. Det föreligger vissa brister
gällande att de som medverkar på Västbusmöten och andra samverkansmöten från Borås
Stad har mandat att besluta om åtgärder. Det innebär med största sannolikhet fördröjningar
när det gäller målgruppens tillgång till adekvata insatser. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:


att klargöra och tydliggöra ansvar, riktlinjer och insatser för alla inblandade parter inom
stadens organisation gällande samverkan



att säkerställa kvalitet på utredningar och remissmaterial till Barn- och Ungdomspsykiatrin



att säkerställa att adekvata avvikelser rapporteras vid Västbusmöten



att säkerställa närvaro och beslutsmandat vid samverkansorganens möten
Andra Revisorsgruppen i Borås Stad och Revisorskollegiet i VGR har vid ett gemensamt
möte den 18 november 2018 antagit revisionsrapporten. Rapporten översändes härmed till
Stadsdelsnämnd Norr för åtgärder samt till Kommunstyrelsen, Stadsdelsnämnd Väster och
Stadsdelsnämnd Öster för kännedom. Revisorerna i VGR översänder rapporten till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus och Primärvårdsstyrelsen för beaktande, samt till Regionstyrelsen för kännedom.
Andra revisorsgruppen emotser svar på rapporten från Stadsdelsnämnd Norr senast den 28
februari 2016.
ANDRA REVISORSGRUPPEN

Boris Preijde
Ordförande
Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

Missiv
2015-11-18
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Anna Sandström, Borås Stad
Olof Fredholm, Borås Stad
Andreas Ivarsson, VGR
Marit Käppi, VGR

Samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen
avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Borås Stads Revisionskontor
Telefonnummer: 033-35 71 54
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,
501 80 Borås
Mail: revisionskontoret@boras.se

Revisionsenheten, Västra Götalandsregionen
Telefonnummer: 010-441 05 90
Postadress: Revisionen, Västra Götalandsregionen
462 80 Vänersborg
Mail: revision@vgregion.se

Sammanfattning
Granskningen behandlar samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende
barn och unga med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelse/nämnd har säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att tillgodose lagstiftningens
krav på ändamålsenliga insatser för patienten/klienten.
Granskningen har avgränsats till samverkan mellan Elevhälsan och IFO i Stadsdelsnämnden
Norr Borås Stad, Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra torget i Borås samt
BUP inom Södra Älvsborgs sjukhus. Granskningen avgränsades vidare till ärenden som varit
föremål för samverkan perioden januari-september 2015 och som avser barn som går i grundskola.
De nämnder/styrelser som berörs är Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus inom Västra Götalandsregionen samt Stadsdelsnämnd Norr i Borås Stad.
I granskningen konstateras att det föreligger vissa brister:


när det gäller deltagande och mandat i samverkansforum

I granskningen konstateras att det föreligger betydande brister:


avseende hur riktlinjer kommuniceras lokalt som ett led i att identifiera ändamålsenliga
processer för samverkan mellan parterna



avseende hur ärenden hanteras som initieras av den andra huvudmannen



när det gäller avvikelserapportering och uppföljning
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1. Inledning
Flera rapporter under 2000-talet har uppmärksammat att den psykiska ohälsan bland barn och
ungdomar har försämrats1. Såväl Elevhälsan och Individ- och familjeomsorg (IFO) i kommunerna som Primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utgör viktiga aktörer för att hantera gruppen såväl genom enskilda insatser som genom samverkan.
Borås Stadsrevision har i sin årliga risk- och väsentlighetsbedömning identifierat risker avseende
Elevhälsan som organiserats om, det gemensamma Specialpedagogiska kompetenscentrum
(SPKC) som har avvecklats och decentraliserats till stadsdelarna2. Risk finns att samverkansbehov
inte uppmärksammas i den nya och decentraliserade organisationen. Vidare har det i särskild skrivelse3 framkommit brister i samverkan/samordning mellan Elevhälsan i Borås Stad och Primärvård/BUP i Västra Götalandsregionen (VGR). Det gäller bland annat oklarheter kring hänvisning
och vårdansvar, remisshantering och avvikelsehantering. Risker identifieras som bland annat fördröjd tid till erforderlig vård.
Revisorerna i VGR konstaterade i en granskning av samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser att det fanns ett stort glapp mellan vad som uttrycks avseende samverkan i olika lagar, föreskrifter och styrdokument och vilka förutsättningar som fanns att uppfylla
denna samverkan i yrkesvardagen. Vidare har revisionen i VGR tidigare konstaterat i såväl riskoch väsentlighetsbedömningar som genomförda granskningar att det finns risker kring samverkan/samordning mellan nivåer och aktörer inom och utom VGR såväl avseende barn och unga
som andra målgrupper.
Samverkan mellan Elevhälsan och IFO inom Borås Stad samt Primärvård och BUP inom VGR
är viktig för att barn- och unga ska få vård i enlighet med lagstiftningen och gällande styrdokument. Mot bakgrund av resultatet i granskningar och risk- och väsentlighetsbedömning har revisorerna i VGR samt Stadsrevisionen i Borås Stad beslutat att granska samverkan avseende barn
och unga med psykisk ohälsa.

1.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsningar
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse/nämnd har säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för patienten/ klienten. Revisionsfrågorna är:
 Har styrelse/nämnd säkerställt ändamålsenlig samverkan (avseende såväl organisation
som process)?
 Har styrelse/nämnd säkerställt ändamålsenliga rutiner för att hantera ärenden initierade
från den andra huvudmannen?
 Har styrelse/nämnd säkerställt en ändamålsenlig avvikelserapportering och uppföljning av
samverkan?

1

Socialstyrelsen 2013, Psykisk ohälsa bland unga – underlagsrapport till Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.
Ny organisation av Borås Stads centrala stöd gällande barn och elever i behov av särskilt stöd. Dnr 2014/SDNN0090
3
Avvikelser i samverkan mellan Borås Stads skolverksamhet och Västra Götalandsregionen utifrån ”Ett utvecklat samarbete –
Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder”, Borås stad 201405-20
2
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Granskningen avgränsas till samverkan mellan Elevhälsan och IFO i Stadsdelsnämnden Norr
Borås Stad, Närhälsan4 med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra torget i Borås samt BUP
inom Södra Älvsborgs sjukhus. Granskningen avgränsas vidare till ärenden som varit föremål för
samverkan perioden januari-september 2015 och som avser barn och unga som går i grundskola.
De nämnder/styrelser som berörs är Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus inom Västra Götalandsregionen samt Stadsdelsnämnd Norr i Borås Stad.

1.2 Revisionskriterier
Samverkan kan ske på lite olika sätt beroende på vilken målgrupp ett barn eller en ungdom tillhör. Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen skall nämnderna dock var och en inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Krav på samverkan
finns bland annat i § 2a Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som anger att olika insatser för
patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Ett motsvarande krav finns i 6 kap. 1 § Patientlagen (2014:82). Krav på samverkan finns också i Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att förebygga att patienter drabbas
av vårdskada. Här framgår att vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för
att förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och rutinerna
hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna
även säkerställas att samverkan möjliggörs med andra vårdgivare och med verksamheten inom
socialtjänsten eller enligt LSS och med myndigheter.
På regional nivå finns Västbus gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra
Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och
social problematik, från år 2012. Riktlinjerna anger övergripande principer för samverkan, ansvarsfördelning och processer/rutiner för samverkan. Riktlinjerna avser målgruppen barn med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.

1.3 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet vid Stadsrevisionen i Borås Stad har varit Anna Sandström. Olof
Fredholm har varit projektmedarbetare. Granskningsledare för projektet vid revisionsenheten i
Västra Götalandsregionen har varit Andreas Ivarsson. Marit Käppi har varit projektmedarbetare.
Kvalitetsansvariga har varit Ola Sabel, Borås Stad samt Vilhelm Rundquist, Västra Götalandsregionen.

4

Primärvård är namnet på all primärvård, offentlig och privat driven. Närhälsan heter den offentligt drivna Primärvården i VGR.
Närhälsan Fristad Vårdcentral och Närhälsan Sjöbo Vårdcentral samt Närhälsan Södra Torget vårdcentral ingår i Närhälsan. I
texten refereras ibland till primärvården, ibland till Närhälsan som helhet och ibland till enskilda vårdcentraler inom Närhälsan
beroende på vad t.ex. en intervjuperson åsyftat.
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1.4 Metod
Metod för granskningen har varit dokumentstudier och intervjuer. Nyckelaktörer inom respektive
verksamhet har identifierats och intervjuats och centrala styrdokument har efterfrågats. Sammanlagt har 27 personer intervjuats i form av 22 intervjuer. I tre fall har svaren varit skriftliga och
hanterats via mejl samt i ett fall rör det sig om en kortare intervju via telefon. De intervjuade har
valts ut på olika nivå, från dem som arbetar direkt i verksamheten till högre chefer. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle för faktagranskning av rapportens iakttagelser.
Vidare har protokoll och minnesanteckningar använts för att beskriva aktiviteter i de samverkansorgan som parterna använder samt i styrelser/nämnder.
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2. Organisation för samverkan i Södra Älvsborg
En ändamålsenlig samverkan kan innefatta såväl organisation som processer. Nedan ges en övergripande bild av hur samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen är organiserad
samt hur samverkan är tänkt att fungera med ett fokus på att beskriva de organisatoriska strukturerna. I nästa kapitel beskrivs samverkansstrukturerna med fokus på processer. Därefter följer
ett kapitel som beskriver rutiner för att hantera ärenden initierade av den andra huvudmannen
samt slutligen ett kapitel som behandlar avvikelserapportering och uppföljning.
Beskrivningen nedan omfattar Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg samt Västbusorganisationen.
De strukturer som finns för samverkan ur ett organisatoriskt perspektiv är mycket omfattande.
Bilden är också komplex eftersom att närvårdssamverkan och Västbus utgör två parallella samverkansstrukturer som dock i praktiken organisatoriskt glider samman på delregional och lokal
nivå5. Eftersom att samverkansstrukturen är både omfattande och komplex så är även beskrivningen nedan relativt omfattande. Den är dock nödvändig för att beskrivningen av organisationen är en viktig del av granskningsresultatet och vår bedömning då risker kan förknippas med organisationsstrukturen. Den är också nödvändig för att beskrivningen utgör en viktig bakgrund till
övriga kapitel så beskrivningar av processer, rutiner och avvikelser/uppföljning kan sättas in i ett
sammanhang.
I beskrivningen av Närvårdssamverkan ska det noteras att samverkansstrukturen omfattar fler
målgrupper och områden än barn och unga med psykisk ohälsa, men denna grupp hanteras inom
ramen för strukturen. När det gäller beskrivningen av Västbus så omfattar denna samverkansstruktur inte hela målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa utan de fall där det finns en
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Först görs en beskrivning av Närvårdssamverkan och därefter Västbus. Slutligen sammanfattar vi och beskriver sambandet mellan dessa
två organisatoriska strukturer. Därefter följer en bedömning.

2.1 Närvårdsamverkan
I detta avsnitt om närvårdssamverkan beskrivs först uppdrag och organisation utifrån hur organisationen är tänkt att fungera. Vi avslutar beskrivningen med att beskriva övergripande hur organisationen fungerar i praktiken utifrån protokoll och verksamhetsberättelser.
I syfte att stödja och styra utvecklingen av gemensamma processer för de medborgare som samtidigt och samordnat har behov av insatser från både kommun och region bildades Närvårdssamverkan Södra Älvsborg (NSV) 2011. För att ge samverkansarbetet tyngd och legitimitet ska samverkansmöten äga rum på politisk nivå, på förvaltningsnivå och på verksamhetsnivå. De medborgare/målgrupper som särskilt ska uppmärksammas är:






Barn och unga med utsatt situation
Äldre multisjuka
Personer med psykisk ohälsa
Personer med funktionsnedsättning
Personer med behov av vård i livets slutskede

5

Det finns flera samverkansstrukturer men vi har valt att fokusera på de som beskrivs som mest centrala av intervjuade parter.
Exempel på andra samverkansformer är ROS (IFO Barnhälsovården samarbete kring gravida missbrukare), LiSA (LiSA-gruppen
är den länsövergripande ledningsstrukturen. Som stöd för LiSA finns länssamverkansgrupper inom områdena Äldre och Psykiatri,
missbruk och beroende), Nätverksmöten (efter Västbus mellan IFO och Skolan).
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Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg är organiserad i tio närvårdsområden där varje kommun
utgör ett närvårdsområde. Förutom närvårdsområden finns det ett delregionalt politiskt samrådsorgan och en styrgrupp. Det finns sex olika nivåer i samverkansstrukturen.
Figur 1. Struktur för Närvårdssamverkan och Västbus

En notering är att ett uppdrag getts under hösten 2014 till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund att ta fram ett nytt styrdokument för att säkerställa samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingick att utveckla modellen för närvårdssamverkan och att ta fram ett nytt förslag på inriktningsdokument.
Ett förslag finns framme och har hanterats, men vi beskriver organisationen utifrån hur den sett
ut under granskningens genomförande.
2.1.1 Delregionalt politiskt samrådsorgan
I det delregionala politiska samrådsorganet ingår politiska företrädare (19 stycken) från de tio
kommunerna i Södra Älvsborg, regionens hälso- och sjukvårdsnämnd i det geografiska området,
Sjuhärads kommunalförbund, styrelserna för Alingsås lasarett och Södra Älvsborgs sjukhus. Det
politiska samrådsorganet ska sammanträda minst två gånger per år. Samrådsorganet ska också
utse en arbetsgrupp som sammanträder minst fyra gånger per år. (Arbetsgruppen verkade från år
2011 till 2014 då den lades ned. Beslut togs om att i stället ha fyramöten per år för alla de 19 ledamöterna.)
Enligt arbetsordningen för det delregionala politiska samrådsorganet är uppgiften att skapa förutsättningar för ett politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av
en väl fungerande samverkan samt fatta beslut alternativt föreslå nämnder/styrelser att fatta beslut i frågor där det finns behov av samsyn.
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2.1.2 Styrgrupp Närvård
I styrgruppen för närsjukvård ingår tjänstemän på högre nivå i kommunerna och i regionen, det
vill säga förvaltningschefer/motsvarande. Utöver det representeras även privata vårdcentraler.
Antalet ledamöter är 19 personer. Styrgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Enligt
arbetsordningen är styrelsens uppdrag att prioritera och besluta i strategiska samverkansfrågor
mellan samverkansparterna i Södra Älvsborg. Det innebär att styra, leda, följa upp i frågor som
berör närvårdssamverkan i Södra Älvsborg och som inte omhändertas i de tio närvårdsområdena.
Styrgruppen ska också utlysa en arbetsgrupp bestående av ordförande och vice ordförande och
adjungera resurspersoner i specifika frågeställningar. Arbetsgruppen ska också ta emot och bereda nya förslag på förbättringsområden som aktualiseras i de tio närvårdssamverkansområdena.
2.1.3 Referensråd
Referensrådet arbetar på uppdrag av styrgruppen och har till uppgift att bistå och stödja Närvårdskansliet med kompetens och verksamhetsanknytning. Referensrådets medlemmar ska representera kommunala- och regionala verksamheter som omfattas av närvårdssamverkan och ha
en generalistkompetens med tillgång till nätverk såväl internt som externt. Referensrådet omfattar 11 tjänstemän. Närvårdskansliet (se nedan) och Referensrådet ska tillsammans bereda uppdrag
i övergripande strategiska samverkansfrågor t ex samordnad vårdplanering och avvikelser i samverkan. Referensgruppen och Närvårdskansliet ska ha möten 8-10 gånger per år.
2.1.4 Utvecklingsråd
Den generella uppdragshandlingen beträffande utvecklingsråden är att Styrgruppen för närvård
tar initiativ till bildandet. Vägledande vid bildande av utvecklingsråd är att det ska finnas behov av
delregional samordning inom ett målgruppsområde. Det finns fyra utvecklingsråd som arbetar för
att utveckla samverkan inom: Barn och unga vuxna i utsatt situation, Äldre multisjuka och multisviktande, Personer med psykisk ohälsa och Personer med funktionsnedsättning.
Utvecklingsråden, med vardera cirka 10 tjänstemän, ska behandla frågor där det finns behov av
delregional samordning och ha hand om kvalitets- och verksamhetsutveckling inom respektive
målgruppsområde. Utvecklingsråden är också ansvariga för lärande ut till organisationen. Utvecklingsråden sammanträder fem gånger per år.
På delregional NSV/Södra Älvsborg finns ett Utvecklingsråd, Barn och unga vuxna i utsatt situation, med uppdrag att bereda frågor inför beslut som berör målgruppen generellt. Representanter finns från såväl BUP, kommunen som offentlig primärvård. Utvecklingsrådet ska representera
en bred och djup kompetens inom området. Gruppen utgör också delregional styrgrupp för
Västbus. Utvecklingsrådet för barn och unga i utsatt situation har i verksamhetsplanen för åren
2013- 2015 målen att öka antalet Samordnade individuella planer, uppnå ett fungerande västbusarbete samt att ett ökat antal barn och unga vuxna med psykisk ohälsa får vård på rätt nivå.
2.1.5 Närvårdsområden – ledningsgrupp Borås
Det finns tio närvårdsområden i Södra Älvsborg – Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda. Inom varje närvårdsområde ska
det finnas en ledningsgrupp med mandat att fatta beslut. Ledamöterna består av representanter
från vårdgivarna/utförarnas ledningar. Antalet ledamöter varierar från 7 till 14. Ledningsgruppen
ska sammanträda minst fyra gånger per år. Ledningsgruppens roll är att samordna den lokala
närvårdssamverkan utifrån de medborgare/målgrupper som särskilt ska prioriteras. I varje när9

vårdsområde utses arbetsgrupper kopplade till de olika målgrupperna. Arbetsgruppen ska bereda
ärenden till ledningsgruppen.
Enligt arbetsordningen är uppdraget för de lokala närvårdsområdena att identifiera och tillsända
Styrgruppen för närvårdssamverkan förslag på nya gemensamma utvecklingsområden, utse en
kontaktperson med uppgift att vara informationsbärare gentemot Styrgrupp för närvård och
Närvårdskansli (se nedan) och utse en kontaktperson inom varje målgruppsområde vars uppgift
är att vara informationsbärare gentemot närvårdsområdets ledningsgrupp. Närvårdsområdet ska
också via Närvårdskansliet medverka till att sprida goda exempel.
2.1.6 Arbetsgrupp – Barn och unga vuxna
Till den lokala ledningsgruppen Borås finns det också en arbetsgrupp – Barn och unga vuxna –
vars uppdrag är att hantera Västbusfrågor. I gruppen ingår representanter för kommunen i form
av skola och elevhälsa liksom socialtjänst. Från Västra Götalandsregionen finns representanter
från BUP medan det saknas representanter från Primärvården.
2.1.7 Närvårdskansliet
Som stöd för närvårdssamverkan finns ett Närvårdskansli som bemannas av 3,5 årsarbetare.
Kansliet ska samordna, bereda, stödja, delta och följa upp Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Det övergripande uppdraget är att vara ett administrativt stöd för Styrgrupp, Delregionalt politiskt samrådsorgan, Referensråd och Utvecklingsråd.

2.2 Närvårdssamverkan i praktiken
På samtliga möten förs protokoll. På arbetsgruppsmötena/utvecklingsråden förs minnesanteckningar. Mötesvolymen är stor. Varje månad, förutom i juli, äger ett tiotal samverkansmöten rum i
Södra Älvsborg det vill säga över hundra möten på ett år. Antalet ledamöter på de olika organisatoriska nivåerna uppgår till ca 200 personer i hela Södra Älvsborgsområdet. Den målgrupp som
diskuteras mest är den äldre medborgaren som behöver samordnade insatser från kommunen
och regionen.
Av protokollen framgår att närvaron bland ledamöterna varierar. I vissa fall har man inte varit
beslutsmässiga. De ersättare som skickas in på mötena har ofta inte mandat att fatta beslut. Av
protokollen framgår också att kontinuiteten bland ledamöterna på tjänstemannanivå varierar på
grund av omsättningen. Det förekommer ett antal vakanta platser på de olika tjänstemannanivåerna. Det framkommer i intervjuer, i synnerhet bland kommunala företrädare, att man ser problem med de deltagandes beslutsmandat i flera av grupperna och det gäller även i vissa fall kommunens egna representanter. Vidare ser man också problem med att det saknas representanter
från primärvården i den lokala arbetsgruppen Barn och Unga.
I flera av mötesprotokollen framgår att det så sent som år 2015 fortfarande finns en viss osäkerhet kring uppdraget och kring inriktningen av målgruppsarbetet. Ett exempel är från Styrgrupp
Södra Älvsborg 2015-01-16 där det konstateras i protokollet att ordförande inleder mötet med att
understryka vikten av att förstå varför deltagarna är på mötet för att öka motivationen. En diskussion förs där det konstateras att för att kunna samverka krävs närvaro, intresse och engagemang. Vidare att styrgruppen är en viktig arena som ska underlätta för de lokala närvårdsarenorna
att göra ett bra jobb samt att det är viktigt att det är en jämn fördelning över vilka frågor som
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lyfts på mötet. Det konstateras också att styrgruppen behöver våga prioritera vissa frågor, till
exempel psykisk ohälsa och barn och unga.
I verksamhetsberättelsen för närvårdssamverkan för år 2011, då verksamheten startade, framgår
en tilltro till samverkansstrukturen. Under rubriken Riskbedömning, omvärldsanalys och framtidsvision står det att läsa att ”strukturen för Närvårdssamverkan ger stora möjligheter att utveckla samverkan mellan vårdgivarna ur ett Södra Älvsborgsperspektiv. En samverkan som kan
göra skillnad för dem vi är till för. Under 2011 har fokus legat på att implementera denna struktur. Det fortsatta arbetet bör präglas mer av att de strategiska och operativa frågorna blir tydligare”.
I verksamhetsberättelsen för år 2013 har tilltron till samverkansstrukturen avtagit. Under rubriken
Riskbedömning, omvärldsanalys och framtidsvision står följande: ”Enligt lagstiftningen ska betydelsen av organisatoriska gränser mellan olika huvudmän reduceras i syfte att underlätta övergången från en vårdgivare till en annan för den enskilde. Det finns också bestämmelser som säger
att kommuner och landsting ska samverka samtidigt som det finns krav på ekonomisk effektivitet
i verksamheterna dvs. intäkter måste överstiga eller ligga i balans med utgifterna. Här betonas
alltså en inre organisatorisk effektivitet, vilket kan motverka möjligheten att samverka. Genom sin
vertikala logik bidrar nuvarande form för ekonomisk styrning till att uppdelningen mellan vårdoch omsorgsgivare tenderar att öka. Detta utgör ett av de grundläggande hindren för att nå en
utvecklad vårdsamverkan.”
Ambitionsnivån i samverkan mellan parterna kommenteras också i verksamhetsberättelsen för år
2013: ”För att utveckla närvårdssamverkan i en riktning som gör skillnad för dem samverkan är
till för är det angeläget att parterna på både central och lokal nivå visar en tydligare vilja/ambition
i att gemensamt ta ansvar för att leda arbetet”.
I verksamhetsberättelsen för år 2014 finns det inte någon rubrik som behandlar riskbedömning,
omvärldsanalys och framtidsvision.

2.3 Västbus
Västbus är en förkortning av barn och ungasamverkan i Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social problematik antogs i sin ursprungliga form år 2005 av kommunerna i Västra Götalandsregionen och av
Västra Götalandsregionen. Reviderade riktlinjer antogs år 2012.
Västbus riktlinjer innehåller åtaganden kring målgrupp och ansvar, samverkan- och informationsskyldighet, implementering och uppföljning, gemensam kompetensutveckling, en modell för
samverkan kring det enskilda barnet, ansvar för boende, sociala insatser, psykiatrisk utredning,
vård och behandling vid placering utanför hemmet samt organisering, avvikelserapportering och
uppföljning av riktlinjerna både lokalt, delregionalt och regionalt.
2.3.1 Organisation
Västbus riktlinjer anger att länet ska ha en regional styrgrupp för att strategiskt stödja det delregionala och lokala arbetet. Styrgruppen består av verksamhets-/socialchefer, rektorer och andra
företrädare för de olika verksamheterna som omfattas riktlinjerna men de representerar i styrgruppen också sin geografiska delregion. Styrgruppen är ett forum för information och dialog för
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att underlätta samverkan. Deras uppdrag är även att sprida kunskap om och följa upp hur Västbus fungerar i länet.6
Därutöver ska även en delregional Västbusgrupp finnas, för granskat område heter den Västbus
Södra Älvsborg. Varje delregional ledningsgrupp är geografiskt knuten till ett sjukhus- samt
kommunalförbundsområde.
Varje kommun ska enligt riktlinjerna inneha en lokal Västbusgrupp. Gruppen består av chefer
eller företrädare för de olika verksamheterna som omfattas av riktlinjerna. De representerar t.ex.
socialtjänsten, skolan, Primärvården eller BUP. I granskningen är det den lokala gruppen för
Borås som är av intresse. Den lokala gruppen är avsedd som en plattform för dialog och informationsutbyte, möjlighet att diskutera både svårigheter och möjligheter i tillämpningen av Västbus
och vara ett forum för uppföljning samt utveckling genom att inventera och initiera lokala utbildningsbehov. Ordförande för de lokala grupperna skall även i enlighet med riktlinjerna årligen
träffas tillsammans med den delregionala ledningsgruppen för att ge möjlighet till att diskutera
detta gemensamt.
2.3.2 Arbetssätt
Syftet med Västbus är att i nätverksmöten mellan olika parter samverka kring det enskilda barnet.
Att kalla till ett Västbusmöte är en modell för att åstadkomma samordnade insatser som är anpassade till individens behov. Alla som arbetar med barn och unga inom kommun och landsting i
Västra Götalands län kan kalla till Västbusmöten. Exempel på aktörer är habilitering, socialtjänst,
skola, Primärvård och BUP. Om handläggare, behandlare eller rektor inom berörda verksamheter
bedömer att barnet och familjen har behov av resurser utanför den egna verksamheten så kan ett
gemensamt beslut med familjen fattas om att kalla till ett nätverksmöte. Ansvaret för samverkan
medför att inbjudna verksamheter skall prioritera ett sådant möte som dessutom ska äga rum
inom tre veckor.
Ett västbusmöte ska klargöra vad som ska göras, när och vem som ansvarar. En skillnad mellan
Västbus och andra samverkansmöten är att på Västbusmöten förväntas även vårdnadshavare och
och/eller barn/ungdom delta. Västbusmöten skall leda fram till en samordnad individuell plan
(SIP). Dessa baseras på bestämmelser sedan 2010 i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen att upprätta en individuell plan när det behövs. Av planen ska det bland annat framgå
vilka insatser som behövs, ansvarsfördelning och tidpunkt för utvärdering av planen och resultatet av insatserna.
Riktlinjerna innefattar också en rutin för avvikelserapportering. En avvikelse ska rapporteras när
Västbus riktlinjer inte följs, insatser/åtgärder som överenskommits om i den individuella planen
inte utförs samt då parterna inte kommer överens. Problem gällande samverkan i ett individärende ska i första hand lösas mellan verksamheterna i chefslinjen. Om berörda inte lyckas enas
kring en lösning, ska detta lyftas till närmsta chef som bör initiera diskussion med motsvarande
funktion i verksamheten med vilken oenigheten uppstått. Om en lösning trots detta inte kommer
till stånd, kan en avvikelserapport enligt Västbus bli aktuell. Avvikelser enligt Västbus berör alltså
inte individärenden i den bemärkelse då respektive kommun och regionen har egna blanketter
och system för att registrera detta, utan berör frågor av mer principiell och strukturell karaktär där
samverkan enligt riktlinjerna inte följs.
6

www.vgregion.se/vastbus
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2.4 Sammanfattning
Sammantaget finns det en omfattande struktur för samverkan mellan de Borås stad och Västra
Götalandsregionen. De primära samverkansformerna är Närvårdssamverkan och Västbus. De
samverkansorgan som specifikt har att hantera barn och unga med psykisk ohälsa är utvecklingsrådet barn och unga vuxna i utsatt situation på delregional nivå inom närvårdssamverkan. Utvecklingsrådet är beredenade organ för styrgruppen Södra Älvsborg. Detta utvecklingsråd utgör
också samtidigt delregional styrgrupp för Västbus – Västbus Södra Älvsborg - inom ramen för
Västbusstrukturen. För Borås finns också arbetsgruppen Barn och unga vuxna på lokal nivå inom
Närvårdsamverkan, som är en arbetsgrupp kopplad till ledningsgruppen inom Borås närvårdsområde. Samma grupp utgör också lokal Västbusgrupp för Borås inom ramen för västbusstrukturen.
Detta sammanfattas i vår egen sammanställning i bilden nedan.
Figur 2. Organisering utifrån Närvårdssamverkan och Västbus
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2.5 Bedömning
Det finns en omfattande organisation kring uppdraget att de olika huvudmännen ska säkerställa
att målgruppens behov av samordnade insatser tillgodoses.
Samtidigt kan vi konstatera att organisationen är mycket komplex och svåröverskådlig bland annat till följd av att Närvårdssamverkan och Västbussamarbetet glider samman. Oklarheter kring
uppdraget framträder. Vidare kan vi notera att det finns tveksamheter om deltagande representanter på möten har beslutsmandat samt att frånvaro i deltagandet hos vissa parter uppfattas som
ett problem.
Sammantaget är vår bedömning att det finns risk för att organisationsstrukturen brister i ändamålsenlighet och inte har utformats utifrån patientens/klientens reella behov av samordnade insatser när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa. Slutligen noteras att en översyn av organisationen pågår.
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3. Processer för samverkan
Att parterna gemensamt och var för sig har processer för samverkan är nödvändigt som en grund
för att målgruppen ska få tillgång till ändamålsenliga insatser. Gemensamt diskuteras processer i
de delregionala och lokala samverkanstrukturerna inom ramen för närvårdssamverkan och Västbus. Var för sig sker det genom att verksamheterna har processer för hur samverkan ska gå till
med övriga parter i det dagliga arbetet. I detta avsnitt beskrivs först hur processer hanteras inom
ramen för samverkansorganen och därefter hur verksamheterna enskilt beskriver sina verksamhetsprocesser inom sin verksamhet.

3.1 Verksamhetsprocesser i samverkansstrukturerna
I granskningen noteras att det varit svårt att få fram faktiskt material kring remisshantering och
gemensam dokumentation och uppföljning. För Västbus finns krav på både dokumentation av
beslut och uppföljning av beslut, vilket gör Västbussamarbetet möjligt att följa upp. Gällande
Närvårdssamverkan finns inte motsvarande dokumentation.
Samtliga aktörer i granskningen menar att det finns samverkan mellan kommun och region, men
uppfattningen om samverkans omfattning och i vilken omfattning samverkan ska ske varierar
mellan de olika aktörerna. På ett delregionalt och lokalt plan ska samverkan ske inom ramen för
Närvårdssamverkan. Inom ramen för detta finns också ett västbussamarbete. Utifrån intervjuvade i Borås Stad tyder det på Närvårdssamverkan och Västbus till stor del vuxit samman. I
kommunen har flera av de intervjuade svårt att beskriva när ett övergripande ärende rör Västbus
och när det rör Närvårdssamverkan. I den lokala västbusgruppen deltar samtliga parter förutom
Primärvården.
3.1.1 Delregional nivå
Den delregionala nivån där målgruppen hanteras utgörs av Utvecklingsrådet Barn och unga
vuxna i utsatt situation tillika Delregional styrgrupp för Västbus samt styrgrupp Södra Älvsborg.
Av de minnesanteckningar som förs på utvecklingsgruppens möte framgår att frånvaron bland
ledamöterna är stor och uppmärksammas flera gånger. Privat primärvård har ingen ledamot i
gruppen dvs. att posten är vakant.
Gränsdragningsfrågor beträffande målgruppen är en annan punkt som återkommer. Diskussioner
förs flera gånger om kopplingen mellan Utvecklingsrådet och de lokala ledningsgrupperna för
Västbus. Det konstateras i november 2012 att det förekommer en viss begreppsförvirring för
närvarande eftersom Västbus och Närvårdssamverkan fungerar parallellt och bredvid varandra.
Gränsdragningen Primärvård och BUP kommer upp som en informationspunkt på mötet 201301-28. Den information som ges är att vårdcentralerna sedan år 2012 har ansvar för första linjens
sjukvård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och att BUP har ansvar för konsultationer
till vårdcentralerna. I informationen hänvisas det till riktlinjerna i dokumentet ”Ett utvecklat samarbete. Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning
och funktionshinder.” Riktlinjerna innebär att primärvården ska utgöra första linjens psykiatri i
relation till målgruppen och att elevhälsan ska gå via primärvården istället för direkt till BUP
utom i akuta ärenden. Under 2014 så informeras vidare om dessa riktlinjer. I februari informeras
om att BUP har tillskrivit primärvård och skola om riktlinjerna och dess tillämpning. Information
ska även ligga ute på Närvårdssamverkans hemsida. Utvecklingsrådet betonade vikten av att få ut
denna information till de lokala västbusgrupperna så att det blir klart vem som ska kallas till
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Västbusmöten. I maj informerar BUP om att riktlinjerna gäller och att man kommer att hålla sig
till dessa. Tillämpningen har skapat diskussion bland annat i media.
Det kan konstateras att i styrgrupp Södra Älvsborg sker även där en information 2014-03-07 om
att kommunen och Primärvården haft synpunkter på tillämpningen av riktlinjerna. Det informeras också 2014-05-16 om en överenskommelse som träffats om att elevhälsan kan remittera direkt
till BUP under vissa förutsättningar.
Utvecklingsrådets verksamhetsberättelse för år 2014 lämnar en redovisning av måluppfyllelse.
När det gäller uppdraget att öka antalet upprättade SIP sägs att det har varit svårigheter att få in
bra underlag för registrering av SIP. Dock, enligt Utvecklingsrådet, finns skäl att anta att det för
barn och unga har skett en ökning. På BUP har man kontinuerlig mätning av antalet SIP. Nya
blanketter för dokumentation har kommit ut på Västbus hemsida vilket ger förutsättningar för
ytterligare tydlighet.
När det gäller måluppfyllelsen fungerande västbusarbete i samtliga närvårdsområden sägs att det
pågår aktiviteter i samtliga områden. När det gäller Primärvårdens medverkan ser det lite olika ut i
de olika närvårdsområdena.
När det gäller måluppfyllelsen att öka antalet barn och unga som får vård på rätt nivå (där Primärvården ansvarar för den första linjens vård) sägs att under året har det blivit tydligare att remisser går till Primärvården vårdcentraler för en första bedömning för att sedan eventuellt vidaremitteras till specialistnivå. Men det framgår också i verksamhetsberättelsen att problem kvarstår
då det konstateras att fortfarande finns viss otydlighet om gränserna och dokumentet ”Ett utvecklat samarbete”. På primärvårdsnivå har man svårigheter med resurser såväl kompetensmässigt som personalmässigt för att klara tillströmningen. På BUP har man under året haft svårt att
klara tillgänglighetskraven.
3.1.2 Lokal nivå
Den lokala nivån utgörs av arbetsgrupp Barn och Unga Vuxna tillika Lokal Västbusgrupp Borås
samt ledningsgrupp Borås. I den lokala Västbusgruppen Borås sitter representanter från
kommungemensam förskola/skola, IFO barn och familj, IFO Öster, Elevhälsan, BUP och BUM.
Gruppen träffas ett antal gånger årligen. Minnesanteckningarna från år 2014 och 2015 ger en bild
av utvecklingen av den lokala samverkan enligt Västbus. Den lokala arbetsgruppen har under de
granskade åren inte haft någon representant från Primärvården. Från Närhälsan uppges att Närhälsan bemannar det delregionala Utvecklingsråd för barn och unga vuxna i utsatt situation (se
under rubrik Utvecklingsråd ovan) samt referensråd varför de privata vårdcentralerna skulle bemanna den lokala arbetsgruppen. Det kan konstateras att denna fråga om primärvårdens representation lyfts i ledningsgrupp Borås, vid ett flertal tillfällen under 2014 och 2015.
I minnesanteckningarna från arbetsgruppen 2014 redogörs bl.a. för BUPs strävan efter att korta
utredningstiderna. Familjeenheten på BUP lades ner då den inte sågs som tillräckligt effektiv. Det
diskuteras vidare vad som är en avvikelse enligt Västbus och när avvikelse ska rapporteras. Det
konstateras också att Borås Stad har bekymmer med att bemanna Elevhälsan. Ytterligare en fråga
som diskuteras är bristen på samverkan mellan kommunen och Primärvården. Närhälsan lyfter
bland annat kompetensbrist som skäl till att de inte genomför insatser. Slutligen diskuteras oklarheter i linjeorganisationen. Det finns oklarheter i vem som kan ge de andra parterna ett uppdrag.
Det gäller exempelvis krav på att basutredning på skolan ska ske innan remiss skickas till BUP.
Det konstateras i dokumentet ”Avvikelser i samverkan mellan Borås stads skolverksam-het och
Västra Götalandsregionen”, att patienter nekats tid för första bedömning i Primärvårdens regi.
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I minnesanteckningarna för 2015 fram till september redogörs bland annat för att skolläkare och
skolsköterska kan skicka remiss till BUP men att en somatisk undersökning ska vara genomförd
innan remiss skickas. Det konstateras att även Primärvården kan skicka remiss till BUP. Det råder
vidare fortsatt oklarheter kring vad som menas med första linjens sjukvård. Osäkerheten skapar
problem inom Elevhälsan och kanske även inom Primärvården. Under år 2014 kom det totalt in
13 avvikelser och det konstateras att antalet avvikelser borde varit fler. De flesta avvikelser handlar om att en kallad part inte kommit till möte. Efter utvärdering har det konstaterats att barns
delaktighet saknas på västbusmöten. Det har tagits fram en handlingsplan mellan Södra Älvsborgs sjukhus och Borås Stad som syftar till att få uppföljningsbara mål, öka antalet SIP:ar, öka
antalet avvikelserapporter enligt Närvårdssamverkan, förbättra kännedomen om Västbus genom
utbildningstillfällen samt öka skolnärvaron i de lägre åldrarna.
I maj 2014 behandlas på ledningsgrupp Borås en sammanställning av avvikelser kopplade till riktlinjerna ”Ett utvecklats samarbete” inom Borås Stad där flera avvikelser konstateras till följd av
oklarheter kring riktlinjerna.
3.1.3 Sammanfattning
Av protokoll och minnesanteckningar framgår för det första att utgångspunkten är Västbusriktlinjerna, men att även de för regionen interna riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete” beskrivs som
centrala för att samverkan ska ske mellan verksamheterna. Återkommande är att det finns oklarheter kring första linjens vård utifrån riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete”. Det skapar oklarheter
i ansvarsfördelningen, dels mellan Primärvården och Elevhälsan, men också mellan Primärvården
och BUP. Ett annat återkommande tema är att Elevhälsan har svårt att bemanna sin verksamhet,
liksom att även Primärvården har svårt att bemanna men också har resursbrist. Vidare har BUP
problem med tillgängligheten. Primärvårdens deltagande diskuteras, liksom frågor om vad som är
en avvikelse och huruvida de faktiskt rapporteras. I de intervjuer som genomförts med representanter i samverkansorganen är detta också återkommande teman när de beskriver vad som avhandlats på mötena.

3.2 Processer inom BUP, Närhälsan och Borås Stad
Vid intervjuer och datainsamling har vi efterfrågat vilka riktlinjer och rutiner man utgår ifrån i
verksamheten när det gäller samverkan kring målgruppen. Det förekommer att fler styrdokument
uppges än de som redovisas här, men vi har valt ut de som framställts som mest centrala.
3.2.1 BUP
BUP utgår ifrån Västbusriktlinjerna och dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” samt samverkar
genom Närvårdssamverkan. När det gäller ett utvecklat samarbete så reglerar dokumentet ansvarsfördelningen mellan Primärvården och BUP. Det är således ett internt dokument inom
Västra Götalandsregionen och som egentligen inte omfattar Elevhälsan och kommunen. Det har
dock betydelse för Elevhälsan och kommunen eftersom att ansvarsfördelningen mellan Primärvården och BUP avgör hur och hos vem ett ärende ska initieras inom regionen.
BUP har kommunicerat till Primärvården att man avsåg att från och med januari 2014 tillämpa
dessa riktlinjer, vilket innebar att Primärvården skulle utgöra första linjens psykiatri för målgruppen. Mer specifikt innebar det att BUP hänvisar till Primärvården för bedömning, eventuell utredning och en första behandlingsinsats. Det konstateras att detta inte omfattar patienter som ska ha
direktkontakt med BUP. I kommunikationen anges också vilket innehåll en remiss från Primärvården ska ha samt att man erbjuder konsultation två gånger per termin. Vidare erbjuds också
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telefonkonsultationer där man har ett reserverat nummer för Primärvården liksom att det finns
telefonnummer för akuta kontakter.
En kommunikation sker även till elevhälsa och IFO där det anges att i enlighet med riktlinjerna är
Primärvården första linjens psykiatri. Vidare anges att ”de barn, ungdomar och deras familjer som
ni tycker behöver en barnpsykiatrisk kontakt ska därför hänvisas till Primärvården för rådgivning,
bedömning, eventuell utredning och en första behandlingsinsats”. Det påpekas också att detta
innefattar arbetet enligt Västbus riktlinjer. I de fall barnet/ungdomen är aktuell på BUP skickas
inbjudan till respektive behandlare. I annat fall till den vårdcentral familjen önskar. Undantaget
från detta är om det inom ramen för Elevhälsan gjorts en basutredning som omfattar både en
psykologisk-, pedagogisk- och medicinsk utredningsdel. Den medicinska utredningen kan vara
gjord antingen av skolläkare eller inom Primärvården och ska följa anvisningen i ovan nämnda
riktlinje. Under dessa förutsättningar kan Elevhälsan remittera direkt till BUP. Slutligen konstateras att den konsultationsmodell som funnits med elevhälsoteamen fortsätter som tidigare.
Verksamhetschefen på BUP uppger att tanken var att styrdokumentet skulle implementeras till år
2012 men att så inte blev fallet. Samtidigt ökade tillströmningen av patienter och köerna växte
inom BUP. För att få utrymme för de patienter som behövde specialistvård beslutade man därför
att följa riktlinjerna samt kommunicera detta till övriga parter.
Verksamhetschefen på BUP menar också att man har fått backa något i tillämpningen av riktlinjerna för att patienterna inte skulle komma i kläm. I början av maj 2014 kommuniceras att elevhälsovården och vårdcentralerna har en överenskommelse som innebär att elevhälsovården i de
ärenden de finner lämpligt enligt gällande riktlinje vad gäller identifiering och bedömning av barn
och ungdomar med en psykiatrisk problematik inte behöver gå omvägen via vårdcentral när det
är uppenbart att specialistpsykiatrins resurser kommer att behövas för att bedöma och/eller behandla. Mot bakgrund av överenskommelsen bekräftas också möjligheten att remisser kan ske
direkt till BUP från elevhälsovården av verksamhetschefen på BUP i kommunikationen.
Utöver remissförfarandet så ingår det också i dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” en konsultationsmodell. Två gånger per termin erbjuds Primärvården konsultation och en dialog har förts
med Primärvården avseende innehållet. Konsultationerna ska ha fokus på aktuella patientfall,
gränssnitt, remissflöde, remissinnehåll och kontaktvägar samt vägledning i specifika ärenden, enligt överenskommelser mellan Primärvården och BUP. Utifrån önskemål under konsultationerna
har BUP också kommunicerat en remissmall som ytterligare preciserar vad remissen bör innehålla.
3.2.2 Närhälsan
Inom Närhälsans centrala administration för området7 konstateras att vårdcentralerna alltid arbetar efter regionala medicinska riktlinjer. När det gäller dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” så
konstateras att BUP har fått backa på den information som man gav inför januari 2014 och menar samtidigt att det utgör ett politiskt beslut, men är underfinansierat.
En av chefläkarna inom Närhälsan för området menar att ”Ett utvecklat samarbete” utgör ett
gällande styrdokument och att detta också bekräftas genom krav- och kvalitetsboken. Oavsett om
ett styrdokument refereras explicit i krav- och kvalitetsboken eller inte så gäller alla regionens
styrdokument för Primärvården. Primärvården ska därmed ta emot och göra en bedömning avseende målgruppen, men måste kunna remittera till BUP för behandling. Det konstateras att ett
7

Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn
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problem har varit att BUP utgått från att dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” även omfattar
skolorna när det i själva verket enbart är styrande inom regionen. Att hävda att skolan inte kan
skicka remisser, eller att möjligheten till en egenremiss utesluts, är enligt chefläkaren inte korrekt
utifrån regionens politiska beslut som innebär rätt till egenremiss. Det är heller inte en lämplig
hantering av fall ur ett patientperspektiv som kan vara allvarliga vilket dokumentet ”Ett utvecklat
samarbete” omfattar. Dessa problem löstes dock genom att ett extrainsatt samverkansmöte8 hölls
mellan Närhälsan och psykiatrin inom området som ledde fram till den överenskommelse som
kommunicerades i maj 2014.
På en av vårdcentralerna inom Närhälsan ser vårdcentralchefen riktlinjerna ”Ett utökat samarbete” som problematiska. Ett problem handlar om tillämpningen som bygger på så kallade GAFskalor9. Dessa beskrivs i dokumentet som en metod för att avgöra om symptomen är lindrigare
eller allvarligare och är därför samtidigt ett sätt att avgöra om patienten ska hanteras av vårdcentralen eller specialistpsykiatrin. Skalorna är inte användbara och man försöker kompensera det
med att utbilda sin personal i andra former istället. Ett annat problem är att man inväntar att det
ska komma ett nytt dokument eller regional medicinsk riktlinje med en tydlig ansvarsfördelning
som alla parter är överens om. Det har dock dragit ut på tiden.
På en annan vårdcentral inom Närhälsan betraktas inte dokumentet ”Ett utvecklat samarbete”
som gällande. Enligt uppgift har Primärvården inte varit inblandade i arbetet med att ta fram riktlinjerna och de ska enligt uppgift också skrivas om. Enligt vårdcentralchefen och psykologen på
vårdcentralen så betraktar BUP dokumentet som ett gällande styrdokument, men man har inte
sett en undertecknad skrivelse. Man beskriver vidare det som att det är en allmän uppfattning i
primärvårdsområdet att man inte ensidigt kan bestämma vad en annan organisation ska göra.
Kommunikationen från BUP i januari 2014 betraktas som en ensidig rekommendation. Primärvårdens roll i relation till målgruppen beskrivs som mycket otydlig. På ytterligare en vårdcentral
inom Närhälsan beskrivs riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete” som styrande, men de har dock i
mycket liten utsträckning hanterat målgruppen på vårdcentralen. Samtliga vårdcentraler beskriver
den överenskommelse som kommunicerades ut i maj 2014 som viktig och styrande för verksamheten där remiss kan gå direkt från elevhälsa till BUP. När det gäller västbusriktlinjerna så är uppfattningen genomgående att de omfattar Primärvården, även om synen på huruvida vårdcentralerna ska delta i Västbusmöten i individärenden varierar.
3.2.3 Elevhälsan
Inom Elevhälsan utgår man från Västbusriktlinjerna och de uppdrag som följer av skollagen samt
av hälso- och sjukvårdslag med mera utifrån uppdraget som vårdgivare. Elevhälsan har enligt
intervju flera rutiner förtecknade men inte mycket mer kring samverkan än just Västbus. Riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete” har även betydelse för Elevhälsan. Det gäller enbart verksamheter
inom Västra Götalandsregionen, men det avgör i viss mån hur Elevhälsan förväntas samverka
med primärvården och BUP. I flera intervjuer uttrycks att ansvarsfördelningen mellan verksamheterna inom regionen inte är tydlig. Primärvården ska vara första linjen, men vad det innebär
kan vara oklart i praktiken. Det bör noteras att den kommunikation som skett från BUP avseende
riktlinjerna enligt uppgift kom genom kontakter vid andra vårdgivare samt andra skolhälsovårdsverksamheter snarare än direkt till Borås Stads skolverksamhet10.
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Samverkansmöten mellan Närhälsan, Vuxenpsykiatriska kliniken och BUP- kliniken sker 4-6 gånger per år.
GAF, Global Assessment of Functioning, syftar till att bedöma en persons funktionsförmåga enligt en poängskala.
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Avvikelser i samverkan mellan Borås stads skolverksamhet och Västra Götalandsregionen, 2014-05-20.
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3.3 Sammanfattning
De styrdokument som framkommit som särskilt viktiga och genomgående är dels Västbusriktlinjerna, men också ett ”Ett utvecklat samarbete” som reglerar ansvarsfördelningen mellan Primärvård och BUP inom Västra Götalandsregionen. Det framkommer vidare att det funnits och till
viss del fortfarande finns oklarheter kopplat till riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete”. En del av
problematiken har lösts genom överenskommelser mellan parterna (dock inte inom ramen för
något av samverkansorganen inom Närvårdssamverkan/Västbus även om det rapporterats i
dessa organ) men att tillämpningen kan tolkas på olika sätt.

3.4 Bedömning
Vår bedömning är att verksamheterna har verksamhetsprocesser för samverkan. Det finns dock
betydande brister i frågan om huruvida dessa kan betraktas som ändamålsenliga. När det gäller
frågan om riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete” kan vi endast konstatera att beslut om dessa
riktlinjer fattas på en annan nivå än av Primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus och bedöms inte i denna granskning. Däremot finns det brister i hur dessa riktlinjer
kommuniceras lokalt som ett led i att identifiera ändamålsenliga verksamhetsprocesser för samverkan mellan parterna. Det är uppenbart att regionens verksamheter, både avseende BUP och
Närhälsan, inte lyckats klargöra vilken ansvarsfördelning som gäller mellan dem och kommunicera detta på ett entydigt sätt till de kommunala verksamheterna. Detta även om förtydliganden
gjordes under våren 2014. Det finns också motsvarande brister när det gäller västbussamarbetet
där det finns olika uppfattningar mellan parterna om och i vilka former Närhälsan ska delta i
samarbetet. Inte heller detta har kommunicerats på ett entydigt sätt till de kommunala verksamheterna. I detta avseende har inte heller existerande samverkansorgan lokalt lyckats med att tydliggöra kommunikationen även om frågorna har diskuterats i dessa sammanhang.
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4. Ärenden initierade från den andra huvudmannen
För att samverkan mellan parterna ska fungera och målgruppen ska få tillgång till rätt insatser
förutsätts att det finns rutiner för att hantera ärenden som initieras av den andra huvudmannen.
Som framgick av föregående avsnitt är rutinen för kallelser till Västbus viktiga, men även hänvisningar och ordinära remisser vars mottagare avgörs av riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete” samt
påföljande överenskommelser. I avsnittet beskrivs hur ärenden hanteras i praktiken i de olika
verksamheterna.

4.1 BUP
BUP utgår ifrån västbusriktlinjerna och dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” samt den på följande kommunikation och överenskommelse som följt sedan 2014. I nuläget uppger ansvariga på
BUP att det inte finns något remisstvång och en förälder kan ringa och boka tid direkt på BUP,
men föräldern uppmanas dock att i första hand vända sig till primärvården, eller skola, för en
första bedömning, men även för att utesluta somatisk sjukdom. Denna information finns såväl
via telefon som på hemsidan. Undantag är akuta ärenden och ärenden som berör ätstörningsenheten och neuropsykiatriska mottagningen. När det gäller kallelser till Västbus, som är ett sätt att
initiera ett ärende för parterna, så uppger ansvariga att de deltar i västbusmöten när de har patienter som är aktuella inom BUP. Från akutavdelningens sida uppger man också att samverkan sker
vid behov av akut samverkan. Det sker inte formaliserat utan finns ett behov av exempelvis ett
västbusmöte snabbt så sammankallas det inom tre dagar. Kommer det en skolkurator eller en
socialsekreterare akut med en patient sammankallas alltid föräldrarna till mötet.
När det gäller remissförfarandet, där den senaste överenskommelsen medger att elevhälsovården
kan skicka en remiss direkt till BUP under vissa förutsättningar, så vill man att vårdcentralen eller
skolan gör en första bedömning. Enligt BUP kan en skolkurator eller skolpsykolog skicka en remiss, men man vill från BUP: s sida också ha en första medicinsk bedömning från en skolläkare
eller vårdcentralläkare för att utesluta somatisk sjukdom. Man menar vidare att remisser ofta får
skickas tillbaka från vårdcentralerna eftersom de är ofullständiga. Det uppges att vårdcentralerna
hävdar att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera barn och unga med psykisk ohälsa och
att de inte kan medicinera barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder eftersom det är
licensmediciner som bara BUP kan skriva ut. Det uppges att det finns en risk för att patienterna
bollas fram och tillbaka mellan parterna och att dom inte blir utredda. Vi kan konstatera att antalet remisser som vidarebefordrades tillbaka till remittenten från barn- och ungdomspsykiatrisk
klinik under 2014 var 89 stycken, samt under 2015 hittills var 150 stycken för barn som går i
grundskola. Det kan röra sig om fler remittenter än vårdcentraler och elevhälsa samt avser hela
sjukvårdsområdet Södra Älvsborg. Vi kan också konstatera att det totala antalet remisser för barn
och unga som helhet år 2014 var 844 remisser varav 145 vidarebefordrades tillbaka till remittenten. Hittills i år för 2015 (tom september) var det totala antalet remisser 1020 och 246 hade vidarebefordrats tillbaka till remittenten.
Utöver remissförfarandet så ingår det också i dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” en konsultationsmodell. Konsultationsmöten har skett under 2014. Ett utbildningstillfälle och ett dialogforum kring konsultationsmodellen hölls också i februari 2015 då även Elevhälsan var inbjuden.
Verksamhetschefen på BUP och chefen på akuten och enheten neuropsykiatriska funktionshinder uppger att konsultationsmötena är dåligt besökta och telefonkonsultationen används mycket
sällan.
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4.2 Närhälsan
På en av vårdcentralerna konstateras att vårdcentralen inte utgör första linjens vård på det sätt
som dokumentet ”Ett utvecklat samarbete” beskriver. När det gäller remisshanteringen konstaterar distriktsläkaren, tillika skolläkare på skolorna i området, att ett problem är att remisser kommer tillbaka från BUP. Ofta beror det på att det underlag som gäller den psykologiska delen anses
vara otillräckligt. Det är skolläkare som skickar remisserna, men skolläkare tillfogar psykologbedömningen från skolans personal. Vårdcentralens psykologresurser är begränsade och man har en
psykolog på en halvtidstjänst. Distriktsläkaren påpekar vidare att BUP kräver relativt omfattande
uppgifter i remissen. Vidare beskrivs en situation där problemen med att patienter skickas runt
mellan parterna under 2014 i stort har löst sig, men att problemet med att remisser skickas tillbaka kvarstår. Samtidigt uppfattar man det som onödigt att Primärvården har en slags ”förmedlande” roll mellan Elevhälsan och BUP. Ett problem är också att en del ärenden ligger i gränszonen mellan allvarligt och lindrigt och då är det inte självklart hur det ska hanteras. När det gäller
konsultationer i relation till BUP så deltar man i dessa, men menar också att deltagandet totalt
sett varit lågt förutom att senaste mötet var relativt välbesökt. När det gäller akuta ärenden så
fungerar samverkan i relation till BUP. Vårdcentralen samverkar utifrån Västbus men det rör det
sig endast om ett fåtal fall där vårdcentralen blivit kallad. Personal på vårdcentralen har utbildats i
Västbus och i framtiden kanske även vårdcentralen kan komma att kalla till västbusmöten.
På en annan vårdcentral beskrivs Primärvårdens roll i relation till målgruppen som mycket otydlig
och utgångspunkten är att man försöker hjälpa till genom att ringa skolan eller göra en snabb
läkarundersökning och sedan skriva en remiss till BUP. Det gör man endast för att patienten ska
få den hjälp som hen behöver, men vårdcentralens insats tillför i övrigt inget mervärde ur behandlingshänseende. Även här beskrivs en ”förmedlande roll” som betraktas som onödig och
som sker på grund av att BUP kräver en remiss.
Distriktsläkaren på samma vårdcentral menar att ett problem är att skolan inte gör en basutredning utan enbart hänvisar till vårdcentralen och i dessa fall handlar det bland annat om neuropsykiatriska funktionshinder. Det är få fall per år, uppskattningsvis 5-10 stycken, men de är komplicerade och tar mycket tid. Problemet är att skolan hänvisar till vårdcentralen, medan vårdcentralen hänvisar till skolan för en basutredning samtidigt som BUP kräver en basutredning för att
ta emot patienten. Distriktsläkaren beskriver det som något nytt att skolan inte utreder längre och
att de patienterna ska vända sig till vårdcentralen. Problematiken menar man har sin grund i att
alla parter försöker lämna över ansvaret på primärvården. I grunden handlar det om pengar och
resurser. I övrigt när det gäller barn och unga med lättare besvär så hanterar man dem och gör
huvudsakligen bedömning och är det somatiskt så kan de hänvisas till Barn- och ungdomsmottagningen. I fall som inte handlar om inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska funktionshinder så kan man göra en grundutredning på vårdcentralen, men psykologen på vårdcentralen uppger att man inte haft några sådana fall. Hänvisning till ungdomsmottagningen skulle också kunna
vara aktuell då de har mer möjligheter till behandling. När det gäller Västbus konstaterar man att
man från vårdcentralens sida inte ska närvara på dessa möten. Det finns helt enkelt inte tid och
resurser för detta och man kan heller inte kalla till ett västbusmöte med exempelvis BUP då man
inte uppfattar detta som realistiskt.
På ytterligare en av vårdcentralerna konstateras att man har väldigt lite samverkan med både BUP
och Elevhälsan. Skolsköterskorna ringer vårdcentralen, men då handlar det om somatiska ärenden. Barn- och unga med psykisk ohälsa söker sig väldigt sällan till vårdcentralen. Vårdcentralchefen och biträdande vårdcentralchef uppger att de tror att det beror på att ungdomsmottagningen
ligger nära vårdcentralen, liksom att Elevhälsan hanterar dessa patienter och att remisser går direkt från dem till BUP. Man uppger också att man har hänvisat till ungdomsmottagningen i lindrigare fall och i de fall vissa barn inte vill gå via Elevhälsan har man också hänvisat till BUP. Vi-
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dare konstateras att vårdcentralens psykologer inte har utbildning som omfattar barn. Under 2014
var det ett oklart läge då Elevhälsan skickade remisser/hänvisade till vårdcentralen inför att remisser skulle skickas till BUP. Detta klargjordes dock genom den överenskommelse och kommunikation som kom i maj 2014 där Elevhälsan kan remittera direkt till BUP under vissa förutsättningar. Personal från vårdcentralen har inte heller deltagit vid de konsultationstillfällen som erbjudits via BUP. Från vårdcentralen uppger man slutligen att personal på vårdcentralen aldrig
blivit kallade till ett Västbusmöte vad man vet.
Inom primärvårdsområdet i Närhälsan konstaterar att man inom området har försökt hantera
kraven utifrån ”Ett utvecklat samarbete” genom att anställa psykologer med specialistkompetens.
Två personer inom området ger vårdcentralernas personal möjlighet till konsultation internt inom
Närhälsan. Ett nätverk för psykologer och psykoterapeuter har också bildats under ledning av
utvecklingsledaren där bland annat frågor utifrån riktlinjerna kan diskuteras. Det kan handla om
remisser som återkommer från BUP och hur de ska skrivas för att undvika det, men även kallelser till Västbus samt diskussion av konkreta fall. Vidare uppger man att BUP och Primärvården
(Närhälsan deltar) träffas 4-6 gånger per år för att gemensamt tolka ”Ett utvecklat samarbete”,
följa upp hur det efterlevs, ta upp konkreta patientfall och försöka utveckla samverkan. När det
gäller kallelser till Västbus konstateras att vårdcentralerna ofta saknar konkreta uppgifter och frågeställningar om vad som är problemet och på vilket sätt Närhälsan kan bidra och varför de behöver närvara.

4.3 Elevhälsa och IFO
Det kan konstateras att inom Elevhälsan har den förändring som skedde i och med att BUP
kommunicerade att man kommer att tillämpa ”Ett utvecklat samarbete” också har fått genomslag. De intervjuade refererar till Primärvården som att den ska vara första linjens psykiatri. Åren
innan 2014 konstateras att Primärvården i stort sett inte alls har varit en samverkanspartner utan
samverkan har huvudsakligen skett med BUP. Inom kommunen konstateras att BUP tidigare tog
alla ärenden. Elevhälsan skickar i stort sett inga remisser till vårdcentralerna (vilket också uppges
från de vårdcentraler vi valt ut) utan istället hänvisar man till vårdcentralen där vårdnadshavare
kan boka en tid. När det gäller remisser till BUP så har psykologer och kuratorer tidigare skickat
remisser till BUP, men numera finns det krav inom kommunen på att endast skolläkare kan
skicka remisser.
Det framkommer såväl i intervjuer som i dokument inom kommunen att ansvarsfördelningen
mellan elevhälsa, primärvård och BUP upplevs som oklar. Inom skolan bekräftar man bilden av
problemen med remissförfarandet där remisser ofta kommer tillbaka från BUP. Det finns krav
från BUP om vad som ska ingå i en remiss, men det finns olika uppfattningar från primärvården
och skolan om vem som ska ta fram dessa uppgifter i vissa fall. Det gäller exempelvis fall där
skolan förväntas göra en utredning, men samtidigt avgränsar detta uppdrag till att gälla en utredning utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Detta samtidigt som primärvården hänvisar ansvaret till
skolan. En av de intervjuade uttrycker det som att ”alla hänvisar runt barnen. Efterfrågar BUP en
social utredning frågar vi oss om skolan har en frågeställning kring detta. Behövs det inte mer än
pedagogisk utredning gör vi inte psykologisk utredning. Får vi den frågan säger vi att det inte är
en psykologisk utan en pedagogisk fråga. Då är det Närhälsan som ska ta hand om eleven men de
har inte psykologer. Det blir ett moment 22.” Det konstateras vidare av en annan intervjuad att
det finns brister i remissernas kvalitet i vissa fall och att där behöver skolan förbättra sitt arbete.
BUP:s och Närhälsans generella bild av Elevhälsans psykologiska utredningsmaterial är att det är
undermåligt. För att ta emot barn/ungdomar begär BUP kompletteringar och begäran om kompletteringar går i många fall via Närhälsan och inte direkt till skolorna. Tillvägagångssättet skapar
frustration hos Elevhälsan och hos Närhälsan. Flera av de intervjuade upplever att
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barn/ungdomar riskerar att hamna mellan stolarna. Elevhälsan ser sig i vissa fall som första linjens vård och menar att kravet på att gå via Primärvården bara skapar ett onödigt mellansteg innan barnet/ungdomen tas emot av BUP. Akuta fall uppges vara lättare att hantera då eleven kan
hänvisas direkt till BUP. När det gäller konsultation är det svårt att komma fram till BUP.
Enligt Västbus riktlinjer kan samtliga parter kalla till ett Västbusmöte. I realiteten är det Elevhälsan som kallar till de flesta västbusmöten, men det är också vanligt att IFO är sammankallande.
Det är enligt de intervjuade naturligt att Elevhälsan tar initiativ till flest västbusmöten. Barnen/ungdomarna tillbringar en stor del av sin tid i skolan så det är ofta där problemen uppmärksammas först. I en klar majoritet av fallen kretsar västbusmötena kring pojkar från 10 år och
uppåt. Ofta är barnet/ungdomen utåtagerande med skolproblematik, social problematik och familjeproblematik, i många fall föregås västbusmötena av en orosanmälan, enligt socialtjänstlagen,
från skolan till IFO.
Skolorna kommer med mest personal till västbusmötena i regel deltar rektor, kurator och specialpedagog men även andra aktörer från skolan kan vara med på mötet. Från IFO kommer i regel
aktuell handläggare. Från BUP deltar i regel en kurator. Vårdnadshavare deltar i regel på hela eller
delar av mötet. Mötet hålls normalt inom tre veckor från att kallelse skickats.
Representanter från Elevhälsan och IFO menar att BUP i princip alltid deltar på samtliga västbusmöten oavsett om barnet/ungdomen är aktuell hos BUP eller inte. Primärvården deltar sällan
eller aldrig på västbusmöten. På grund av Primärvårdens bristande deltagande på västbusmöten
har övriga aktörer slutat att kalla Primärvården då de ändå inte kommer. Elevhälsan och IFO
kommer generellt när de blir kallade till västbusmöten.
Flera av de intervjuade har lyft att västbusmötena är etablerade och ökar tillgängligheten men
otydligheter om gränsdragning och mandat lyfts. Det är inte alltid att de som deltar på Västbusmöten har mandat att besluta om nödvändiga åtgärder. En intervjuad säger: ”Sista mötet var annorlunda då skedde det något. Parterna tog på sig ansvar och tog tag i problematiken, det är väldigt sällan det sker på Västbus. På mötena passar man, det vill säga man tar inte på sig insatser
utan man undviker problematiken och hänvisar till frivilliginsatser.” När det beslutas om åtgärder
är det ofta åtgärder som organisationen ändå skulle ta på sig inom ramen för sitt ordinarie uppdrag.
Flera av de intervjuade har uppgett att det är svårt att rekrytera erfarna inom efterfrågade yrkeskategorier. Vidare uppges att det är en hög personalomsättning inom flera yrkeskategorier.

4.4 Sammanfattning
Det finns flera problem med hur man ska hantera ärenden initierade av de olika parterna, även
om flera beskriver att läget har blivit bättre jämfört med år 2014. Från BUP: s sida är ett problem
att remisser som skickas från både Elevhälsa och Närhälsan är undermåliga. Västbussamarbetet
uppges dock fungera. När det gäller Närhälsan finns det oklarheter gällande vilka barn och unga
som ska hanteras av vårdcentralen. Man ställer sig också frågande om vad som är nyttan med att
de ska passera vårdcentralen. Även här påpekas brister i kvaliteten i underlag till remisser som
kommer från Elevhälsan. Att Närhälsan kallas till Västbusmöten i individärenden är sällsynt.
Inom Elevhälsan uppfattas ansvarsfördelningen mellan BUP och Närhälsan som otydlig. Det
finns därmed oklarheter hos vem Elevhälsan ska initiera ett ärende. Kallelser utifrån Västbus
tycks dock fungera väl i relation till BUP liksom även vid akuta fall.
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4.5 Bedömning
Vi kan återigen konstatera att beslut i frågan om riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete” fattas på
en annan nivå än av primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus och bedöms
inte i denna granskning. Däremot finns det betydande brister i hur ärenden hanteras som initieras
av den andra parten. Ett problem uppges finnas med kvaliteten i remisserna vilket gör att dessa
inte tas emot av BUP. Vi kan inte bedöma kvaliteten på underlaget men konstaterar utifrån genomförda intervjuer att detta med största sannolikhet innebär fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till adekvata insatser. Uppenbart är att såväl kommunen som BUP och Närhälsan inte lokalt lyckats klargöra hur frågan ska hanteras mellan parterna varken genom löpande
kontakter i det dagliga arbetet eller i de samverkansforum som finns tillgängliga.
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5. Avvikelserapportering och uppföljning
När brister uppstår i samverkan mellan kommunens och regionens parter ska avvikelse upprättas.
Det finns system för avvikelserapportering dels inom respektive organisation. Dels finns ett system inom Närvårdssamverkan och slutligen finns ett system via Västbusriktlinjerna. I detta avsnitt beskrivs avvikelsesystemen kort samt hur avvikelserapportering sker i praktiken. Vidare görs
en beskrivning om och i så fall på vilket sätt det sker en uppföljning till styrelse/nämnd avseende
samverkan kring målgruppen.

5.1 System och rutiner för avvikelser
Hälso- och sjukvårdens avvikelsesystem berör främst innehållet i behandlingen på individnivå det
vill säga medicinska avvikelser. I detta fall använder både Närhälsan och BUP IT-verktyget
MedControl Pro för att rapportera och hantera avvikelser. Elevhälsan har fram till för något år
sedan inte haft något fungerande avvikelsesystem, men har nu ett tillfälligt system. När någon
huvudman inom Närvårdsamverkan upptäcker eller identifierar en risk eller händelse som inträffat hos annan huvudman ska en avvikelserapport upprättas och skickas till huvudmannens egen
samordnare för avvikelser i vårdsamverkan. Denna samordnare skickar i sin tur ärendet vidare till
Närvårdskansliets samordnare. Närvårdskansliets samordnare tar emot avvikelser för registrering
mellan huvudmän, där någon av parterna inte använder IT-verktyget, vilket i detta fall handlar om
Elevhälsan. Närvårdskansliets samordnare skickar sedan vidare till samordnare hos mottagande
huvudman. Huvudmannens samordnare ansvarar för att avvikelsen når rätt handläggare i den
egna organisationen för utredning och åtgärd. Utredaren skickar sedan svaret till den egna organisationens samordnare som ansvarar för att svaren skickas vidare till korrekt person eller enhet i
den egna organisationen. Svar och återkoppling skickas av respektive huvudmans samordnare till
Närvårdskansliets samordnare som skickar dem vidare till den huvudman som upprättat avvikelsen.
Även inom Västbus finns en rutin för avvikelsehantering där avvikelse ska upprättas då västbusriktlinjer inte följs, då överenskomna insatser/åtgärder i den individuella planen inte följs samt då
parterna inte kommer överens. Denna lämnas till den lokala avvikelsegruppen för diskussion och
analys och förs sedan vidare till den delregionala ledningsgruppen för vägledning utifrån Västbus
riktlinjer. Här finns också en rutin för uppföljning av riktlinjerna. Ordförande i de lokala västbusgrupperna och den delregionala gruppen ska träffas en gång per år för att bland annat följa upp
hur riktlinjer och rutiner efterlevs, diskutera tillämpning, möjligheter och svårigheter.
Vi noterar att avvikelser diskuteras i styrgruppen för Södra Älvsborg under 2014 samt i tillhörande Utvecklingsråd Barn och Unga i utsatt situation/Delregional styrgrupp för Västbus under
2014 och 2015. Vidare noteras att avvikelser diskuteras i ledningsgrupp Borås samt tillhörande
arbetsgrupp Barn och unga vuxna/Lokal Västbusgrupp under 2014 och 2015. Kopplat till Närvårdssamverkan finns också en avvikelsegrupp som sammanställer rapporter över avvikelser som
lämnas till referensrådet.

5.2 Avvikelserapportering i praktiken
Ingen av vårdcentralerna har några rapporterade avvikelseer under 2015 (till och med augusti)
som berör samverkan. Däremot har avvikelser till följd av tillämpningen av ”Ett utvecklat samarbete” rapporterats under föregående år. Det framkommer att de fall där det finns olika uppfattningar om remisser och underlag till dem så leder det i regel inte till att en avvikelse rapporteras.
Även om en remiss som kommer tillbaka skulle kunna vara en avvikelse så rapporteras det ofta
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inte då man uppfattar det som tidsödande och att förväntan på resultat är begränsad. De avvikelser som rapporteras på vårdcentralsnivå har istället karaktären av andra medicinska problem. De
rapporteras i regionens avvikelsesystem Medcontrol Pro. Utifrån intervjuerna tycks inte heller
Västbus avvikelsehanteringssystem användas av vårdcentralerna. Från BUP:s sida uppges att man
har haft avvikelser under 2015 som handlar om att en person inte kom på ett västbusmöte samt
att en patient har hänvisats runt i systemet. Inget av dessa berör dock Elevhälsan i stadsdelen
Norr eller de berörda vårdcentralerna. Från akutverksamhetens sida har man inte haft några avvikelser under 2015 som avser samverkan.
Borås Stad har sammanställt avvikelser utifrån Västra Götalandsregionens riktlinjer ”Ett utvecklat
samarbete”. Avvikelserna har inkommit från elevhälsoverksamheten, i huvudsak skolpsykologer
och skolsköterskor. Avvikelserapporten föredrogs 2014-05-22 för Ledningsgruppen för närvårdsområde Borås.
Tabell 1: Avvikelser i samverkan, Ledningsgruppen för närvårdsområde Borås 2014-05-22

Avvikelser 2014

Totalt

Bristande kännedom om riktlinjer

1

Ej mottagen vid hänvisning

6

Ej bedömning

4

Ej behandling

1

Återförande av uppgifter vid mottagen remiss

1

Av dessa: - Förlängd vårdtid

8

- Avvikande bedömning

1

Totalt

13

Avvikelserapporteringen i tabellen ovan beskriver när patienter/klienter drabbats av brister i
kommunikation mellan verksamheter och/eller ökad väntetid vid remittering. Totalsiffrorna
anger 13 individer som avvikelserapporterats, varav sex stycken genom skolsköterskor, fem
stycken från skolpsykologer samt två från skolkuratorer. I rapporten om avvikelser påtalas även i
en bilaga att BUP genom remissvar och återförande av uppgifter vid mottagen remiss ”omber
skolan utföra arbetsuppgifter för att underlätta BUP:s arbetsbörda”11.
Avrapportering av avvikelserna i Ledningsgrupp Borås ledde till en diskussion om vilket avvikelsehanteringssystem som ska användas Västbus eller Närvårdssamverkans system. Det konstateras
2014-09-18 att det finns två parallella system. Västbus har en egen avvikelsehantering som årligen
förs upp i Utvecklingsrådet för barn och unga. En av ledamöterna fick i uppdrag att vidare utvärdera vilket avvikelsesystem som är mest ändamålsenligt i frågor kring samverkan. På ett möte
2014-11-05 togs beslut om att det är Västbus avvikelseblankett som ska gälla framöver eftersom
det är just brister i samverkan som är det viktigaste att få veta. I det delregionala Utvecklingsrådet
Barn och Unga i utsatt situation/Delregional styrgrupp för Västbus 2015-02-02 konstateras att
11

Avvikelser i samverkan mellan Borås Stads skolverksamhet och Västra Götalandsregionen utifrån: ”Ett utveckligast samarbete
– Riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa, störning och funktionshinder”, 2014-05-20,
Borås Stad, SDF Norr/SPKC, Specialpedagogiskt kompetenscentrum
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”vi behöver nog diskutera vidare hur vi på bästa sätt tar om hand om avvikelser så att de blir en
möjlighet till utveckling. Som det är idag samlas de i bästa fall på hög och dras på de lokala grupperna. Återkopplingen skulle kunna bli bättre och snabbare”. På nästa möte i mars konstateras att
en representant från Borås stad för över Västbus avvikelser till Närvårdssamverkans sammanställning efter förslag från ledningsgrupp Borås.
Från Västbusrapporten för Borås finns nedan sammanställt uppgifter om inrapporterade avvikelser, fel och brister för år 2014. Avvikelserna ska rapporteras i enlighet med Västbus riktlinjer när
riktlinjer inte följs, överenskomna insatser/åtgärder i den individuella planen inte utförs eller när
parterna inte kommer överens.
Tabell 2: Avvikelserapport Västbus, Västbus lokala styrgrupp

Avvikelser Västbus 2014

VÄSTER

Närhälsan/VC kom ej till kallat
möte
BUP kom ej till kallat möte
SIP ej inkommit i tid
LSS kom ej till kallat möte
Vårdnadshavare kom ej till kallat möte
Habiliteringen kom ej till kallat
möte
Skolan kom ej till kallat möte

NORR

ÖSTER

TOTALT

2
2

2
2

1
1
1
6

Totalt

2
1
1
1

6
1
1
2

1

2

4

1
15

5

I intervjuer med kommunens berörda verksamheter har det framkommit att det kan vara en underrapportering av fel och avvikelser i tabellen ovan, även om kunskapen om avvikelser och antalet inrapporterade sådana har ökat under det senaste året. Flera av de intervjuade inom kommunen anger dock att man inte alltid rapporterar avvikelser när exempelvis en kallad part inte kommer eller när man har kallat på fel sätt. Ansvariga menar att det kan saknas kunskap om att rapportera avvikelser i många verksamheter. Vidare anges brist på tid som en orsak till att avvikelserapport inte görs. Utifrån intervjuerna kan det konstateras att de avvikelser som trots allt rapporteras ofta handlar om att en part uteblir från ett västbusmöte. I intervjuerna har det även framkommit att man från kommunens sida underlåtit att kalla vårdcentraler till västbusmöten, p.g.a.
att man anser att de ändå inte kommer att delta i västbusmötet. Följaktligen blir det inte heller
någon avvikelserapport skriven då de inte ens kallas till möten som de kan vara berörda av och
enligt Västbus riktlinjer ska kallas till.
Uppföljningar av verksamheten sker varje år på lokalt plan och rapporteras till den delregionala
styrgruppen. För Borås del har vi tagit del av den lokala uppföljningen av antal upprättade
SIP:ar/vårdplaneringar, se tabell nedan. Notera att placerade barn är barn placerade på familjehem, på institution eller dylikt, medan övriga är hemmaboende och i behov av SIP. År 2015 består bara av vårens inrapporteringar och är inte komplett.
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Tabell 1: SIP:ar och vårdplaneringar för barn och ungdomar
SIP/vårdplaneringar totalt år 2014

Hemmaboende

Antal SIP:ar som är nyupprättade
Antal uppföljningar av SIP:ar
Uppskattning av behovet

84
133
204

Placerade
barn
14
13
22

Tabellen beskriver hur många SIP:ar enligt 2 kap 7§ SoL och 3 f § HSL som har upprättats för
barn och unga upp till och med 17 år, hemmaboende respektive placerade i HVB inklusive särskilda ungdomshem och familjehem. En uppskattning av behovet av sådana planer, baserat utifrån hur många som har kontakt med socialtjänsten, finns även med i uppföljningen, rad 3 i tabellen ovan.

5.3 Uppföljning till styrelse/nämnd
Vi kan konstatera att representanter från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, primärvårdsstyrelsen samt Borås Stad sitter i Närvårdssamverkans politiska samrådsorgan. I detta organ presenteras det arbete som görs inom ramen för Närvårdssamverkan. Vi kan konstatera att det informeras avseende frågan om de problem som identifierats kring riktlinjen ”Ett utvecklat samarbete” i
det politiska samrådsorganet 2014-04-25. Där konstateras att det politiska arbetsutskottet ska ta
med sig frågan till nästa möte. Det politiska arbetsutskottet tar upp frågan 2014-05-23 och redogör för den överenskommelse som träffades i maj där elevhälsan kan remittera direkt till BUP
under vissa förutsättningar. Det konstateras där att ”i och med denna skrivelse är frågan till
största delen behandlad i nuläget. Ingen åtgärd tas således kring detta”. Vi kan inte se att arbetsutskottet ställt några krav på vidare uppföljning av frågan. Arbetsutskottet är också nedlagt inför
2015.
Det specifika ärendet kring riktlinjerna har inte heller hanterats i Primärvårdsstyrelsen eller Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. I båda styrelserna rapporterar styrelsens presidium om genomförda möten, liksom att information ges om verksamheten, men det framkommer inte av protokollen om frågan rapporterats under 2014 och 2015. När det gäller Styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus sker vidare återrapportering till styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i den årliga
uppföljningen av vårdöverenskommelsen utifrån de indikatorer som fastställts. Både Södra Älvsborgs sjukhus och Närhälsan upprättar en årlig patientsäkerhetsberättelse som hanterar frågan
generellt. För stadsdelsnämnd Norr i Borås Stad uppges att en årlig kvalitetsberättelse ska föredras nämnden och på så sätt får nämnden kännedom och kunskap om avvikelser med mera.

5.4 Sammanfattning
Det framkommer att det finns rutiner för avvikelserapportering och att vi kan iaktta att avvikelserapportering har skett utifrån dessa rutiner. Vidare har det funnits oklarheter kring att det finns
flera parallella system. Beslut fattades under 2014 på lokal nivå för att hantera frågan. Samtidigt
framkommer det att sannolikt rapporteras inte samtliga avvikelser. Det gäller exempel där det
framkommit oklarheter kring remisser och hänvisningar som inte framkommer genom avvikelserapportering. BUP och Elevhälsan använder Västbus rutin för avvikelserapportering, medan
vårdcentralerna inte använder denna, vilket kan följa av att Närhälsan i mycket liten utsträckning
blir kallade till västbusmöten. De utvalda styrelserna/nämnderna har generella system för att följa
upp avvikelser och samverkan.
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5.5 Bedömning
Den sammantagna bedömningen är att det finns betydande brister när det gäller avvikelserapportering och uppföljning. Det framkommer av intervjuerna att avvikelser som kan förknippas med
remisshantering och Västbus sannolikt inte alltid rapporteras. Några skäl som uppges är att det
kan vara tidsödande och inte leder fram till något resultat. Det leder till att underlaget för uppföljningar såväl inom verksamheterna, till styrelserna samt till avsedda samverkansorgan med
största sannolikhet inte är fullt ut komplett.
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6. Sammanfattande bedömning
I granskningen har ett betydande utrymme ägnats åt att beskriva en mycket komplex organisation
samt komplexa processer för samverkan. Bristen på överskådlighet och tydlighet i ansvar i dessa
avseenden är ett granskningsresultat i sig. Vi identifierar ett grundproblem i att organisation och
processer för samverkan inte har formerats utifrån patienten/klientens behov och att risken för
att barn och unga ska fara illa är betydande.
Åtgärder har genomförts under 2014 och 2015 för att förbättra samverkan både i de olika verksamheterna och i samverkansorganen och noterar vidare att Närvårdsamverkan har varit föremål
för en översyn, men det är inte tillräckligt för att säkerställa ändamålsenliga insatser för patienten/klienten.
Det förekommer vissa brister:
 när det gäller deltagande och beslutsmandat i samverkansforum. Det framkommer av såväl intervjuer som protokollsstudier att det finns problem med såväl frånvaro av representanter på samverkansorganens möten samt att det förekommer att representanter saknar beslutsmandat.
Det föreligger betydande brister:
 avseende hur riktlinjer kommuniceras lokalt som ett led i att identifiera ändamålsenliga
processer för samverkan mellan parterna. Det är uppenbart att regionens verksamheter,
både avseende BUP och Närhälsan, inte lyckats klargöra vilken ansvarsfördelning som
gäller mellan dem och kommunicera detta på ett tydligt sätt till de kommunala verksamheterna. Det finns också motsvarande brister när det gäller Västbussamarbetet där det
finns olika uppfattningar om Närhälsans roll i samarbetet lokalt.
 avseende hur ärenden hanteras som initieras av den andra huvudmannen. Ett problem
uppges finnas med kvaliteten i remisserna vilket gör att dessa inte tas emot av BUP. Vi
kan inte bedöma kvaliteten på underlaget men konstaterar utifrån genomförda intervjuer
att detta med största sannolikhet innebär fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång
till adekvata insatser. Uppenbart är att såväl kommunen som BUP och Närhälsan inte lokalt lyckats klargöra hur frågan ska hanteras mellan parterna varken genom löpande kontakter i det dagliga arbetet eller i de samverkansforum som finns tillgängliga.
 när det gäller avvikelserapportering och uppföljning. Det framkommer av intervjuerna att
avvikelser som kan förknippas med remisshantering och Västbus sannolikt inte alltid rapporteras. Det finns exempel på att enskilda medarbetare inte upplever avvikelserapportering som meningsfullt då förväntan på förbättringar är lågt ställda. Det leder till att underlaget för uppföljningar såväl inom verksamheterna, till styrelserna samt till avsedda
samverkansorgan med största sannolikhet inte är ändamålsenligt.
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RAPPORTSAMMANDRAG
SAMVERKAN AVSEENDE BARN OCH UNGA MED
PSYKISK OHÄLSA
Inledning
Under 2000-talet har det uppmärksammats
att den psykiska ohälsan bland barn och
unga har försämrats. Såväl Elevhälsan och
Individ- och familjeomsorg (IFO) i kommunerna som Primärvården och Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP) utgör viktiga aktörer för att hantera gruppen såväl genom
enskilda insatser som genom samverkan.
Granskningen behandlar samverkan mellan
Borås Stad och Västra Götalandsregionen
(VGR) avseende barn och unga med psykisk
ohälsa. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om styrelse/nämnd har säkerställt
samverkan mellan huvudmännen för att
tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för patienten/ klienten.
Granskningen har avgränsats till samverkan
mellan Elevhälsan och IFO i Stadsdelsnämnden Norr Borås Stad, Närhälsan med
vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra
torget i Borås samt BUP inom Södra Älvsborgs sjukhus. Granskningen avgränsades
vidare till ärenden som varit föremål för
samverkan perioden januari-september 2015
och som avser barn som går i grundskola.

Granskningsresultat

Organisationsstruktur
Det finns en omfattande organisation för
samverkan mellan Borås stad och Västra
Götalandsregionen. De primära samverkansformerna är Närvårdssamverkan och Väst-
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501 80 Borås
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bus. Det samverkansorgan som specifikt har
att hantera barn och unga med psykisk
ohälsa är utvecklingsrådet barn och unga
vuxna i utsatt situation på delregional nivå
inom närvårdssamverkan. Utvecklingsrådet
är beredande organ för styrgruppen Södra
Älvsborg. Detta utvecklingsråd utgör också
samtidigt delregional styrgrupp för Västbus
– Västbus Södra Älvsborg - inom ramen för
Västbusstrukturen. För Borås finns också
arbetsgruppen Barn och unga vuxna på lokal
nivå inom Närvårdsamverkan, som är en
arbetsgrupp kopplad till ledningsgruppen
inom Borås närvårdsområde. Samma grupp
utgör också lokal Västbusgrupp för Borås
inom ramen för västbusstrukturen. En översyn av organisationen pågår.
Samverkan kring målgruppen utgår från en
mycket svåröverskådlig och komplex organisation, vilket medför risker för att organisationen sammantaget inte fungerar ändamålsenligt. Det framkommer vidare att det föreligger oklarheter kring uppdrag och hur organisationens olika delar relaterar till
varandra. Närvaron vid möten brister i vissa
fall, och deltagande representanters beslutsmandat är i många fall begränsat.
Processer för samverkan
Utgångspunkten för samverkan är Västbusriktlinjerna, men även de för regionen interna riktlinjerna ”Ett utvecklat samarbete”
beskrivs som centrala för att samverkan ska
ske mellan verksamheterna. Återkommande
är att det finns oklarheter kring första linjens
vård utifrån riktlinjerna ”Ett utvecklat sam-
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arbete”. Det skapar oklarheter i ansvarsfördelningen, dels mellan Primärvården och
Elevhälsan, men också mellan Primärvården
och BUP. Ett annat återkommande tema är
att Elevhälsan och Primärvården har svårt
att bemanna sina verksamheter, liksom att
Primärvården har resursbrist. Vidare har
BUP problem med tillgängligheten. När det
gäller Västbus framhävs bland annat Primärvårdens begränsade deltagande.
Verksamheterna har identifierat verksamhetsprocesser för samverkan. Det finns dock
betydande brister i frågan om huruvida dessa
kan betraktas som ändamålsenliga. Det är
uppenbart att regionens verksamheter, både
avseende BUP och Närhälsan, inte lyckats
klargöra vilken ansvarsfördelning som gäller
mellan dem och kommunicera detta på ett
entydigt sätt till de kommunala verksamheterna. Det föreligger motsvarande brister när
det gäller västbussamarbetet där det finns
olika uppfattningar mellan parterna om och i
vilka former Närhälsan ska delta i samarbetet. Inte heller detta har kommunicerats på
ett entydigt sätt till de kommunala verksamheterna. I detta avseende har inte heller existerande samverkansorgan lokalt lyckats med
att tydliggöra kommunikationen.

och inte leder fram till något resultat. Det
leder till att underlaget för uppföljningar
såväl inom verksamheterna, till styrelserna
som till avsedda samverkansorgan med
största sannolikhet inte är fullständigt.

Sammanfattande bedömning

Ett grundproblem är att organisation och
processer för samverkan inte har formerats
utifrån barnets/ungdomens behov. Risken
för att barn och unga ska fara illa är betydande.
Åtgärder har genomförts i samverkansorganen, och Närvårdsamverkan har varit föremål för en översyn. Detta är dock inte tillräckligt för att säkerställa ändamålsenliga
insatser för patienten/klienten.
Mötesdeltagande i samverkansfora är i vissa
fall bristfälligt, liksom beslutsmandatet för
deltagarna.
Sammanfattningsvis identifieras betydande
brister:
•

avseende hur riktlinjer kommuniceras lokalt som ett led i att identifiera
ändamålsenliga processer för samverkan mellan parterna. Det är uppenbart att regionens verksamheter,
både avseende BUP och Närhälsan,
inte lyckats klargöra vilken ansvarsfördelning som gäller mellan dem
och kommunicera detta på ett tydligt
sätt till de kommunala verksamheterna. Det finns också motsvarande
brister när det gäller Västbussamarbetet där det finns olika uppfattningar om Närhälsans roll i samarbetet
lokalt.

•

avseende hur ärenden hanteras som
initieras av den andra huvudmannen,
vilket med största sannolikhet innebär fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till adekvata insatser. Uppenbart är att såväl kommunen som BUP och Närhälsan inte

Stadsrevisionen i Borås Stad och Revisionsenheten i VGR noterar att det finns tydliga
brister i hur ärenden som initieras av den
andra parten hanteras. Ett problem uppges
föreligga när det gäller kvaliteten i remisserna från Elevhälsan, vilket gör att dessa inte
tas emot av BUP. I granskningen har inte
kvaliteten på underlaget bedömts, men det
kan konstateras utifrån genomförda intervjuer att problemet med största sannolikhet
innebär fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till adekvata insatser.
Avvikelserapportering och uppföljning
Det finns brister när det gäller avvikelserapportering och uppföljning. Det framkommer
av intervjuerna att avvikelser som kan förknippas med remisshantering och Västbus
sannolikt inte alltid rapporteras. Några skäl
som uppges är att det kan vara tidsödande
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lokalt lyckats klargöra hur frågan ska
hanteras mellan parterna
•

avseende avvikelserapportering och
uppföljning. Det framkommer av intervjuerna att avvikelser som kan
förknippas med remisshantering och
Västbus sannolikt inte alltid rapporteras. Underlaget för uppföljningar inom verksamheterna, till styrelserna och till avsedda samverkansorgan är med största sannolikhet
inte ändamålsenligt.
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Svar på revisionsrapport:
Samverkan mellan elevhälsa,
primärvård och barn- och
ungdomspsykiatri avseende barn
och unga med psykisk ohälsa
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig bakom svaret på revisionsrapporten och
översänder det till Stadsrevisionen i Borås Stad.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Revisorerna i Västra Götalandsregionen och Stadsrevisionen i Borås Stad
har samverkat granskningen avseende organisationen kring barn och unga
med psykisk ohälsa. Syftet med granskningen är att bedöma om
styrelse/nämnd har säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att
tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för
patienten/klienten.
Revisionsfrågorna var:
 Har styrelse/nämnd säkerställt ändamålsenlig samverkan (avseende
såväl organisation som process)?
 Har styrelse/nämnd säkerställt ändamålsenliga rutiner för att hantera
ärenden initierade från den andra huvudmannan?
 Har styrelse/nämnd säkerställt en ändamålsenlig avvikelserapportering och uppföljning av samverkan?
I granskningsrapporten konstateras att det förekommer vissa brister:
 När det gäller deltagande och beslutsmandat i samverkansforum.
Av granskningsrapporten framgår också att det föreligger betydande
brister:
 Avseende hur riktlinjer kommuniceras lokalt som ett led i att identifiera ändamålsenliga processer i samverkan mellan parterna.
 Avseende hur ärenden hanteras som initieras av den andra huvudmannen.
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När det gäller avvikelserapportering och uppföljning.
Stadsdelsnämnden Norrs svar på revisionsrapporten redovisas under
rubriken ”Nämndens yttrande i sin helhet”.

Nämndens yttrande i sin helhet
Elevhälsans organisation som separat enhet med egen enhetschef i
respektive stadsdel har inneburit att elevhälsopersonalen och
elevhälsoarbetet har stärkts och utvecklats. Organisationen har medfört
ökade möjligheter till kollegialt lärande genom yrkesnätverk och
arbetsplatsträffar som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte,
omvärldsbevakning och metodutvecklande diskussioner.
Enhetscheferna för elevhälsan har kontinuerligt återkommande möten för
att säkerställa likvärdigheten inom Borås Stad. Styrdokument arbetas fram
gemensamt för staden i syfte att skapa likvärdighet. Elevhälsoarbetet vilar
dessutom på gemensamma mål och riktlinjer för elevhälsan.
Av revisionsrapporten framgår att elevhälsans utredningar anses
”undermåliga”. Vid samtal med Stadsrevisionen framkommer att
undermåliga, i huvudsak, skall uppfattas som att exempelvis
psykologutredning saknas i vissa ärenden. Elevhälsan gör i vissa fall
bedömningen att det, ur ett skolperspektiv, inte finns behov av att göra
någon psykologutredning. Om det finns anledning att göra en
psykologutredning av andra skäl så råder det delade meningar om vem som
ansvarar för att utredningen görs.
Som framgår av revisionsrapporten är det till övervägande delen
skolan(elevhälsan) som kallar till Västbusmöten. Det har sin förklaring i att
eleverna finns på skolan och att problematik som kan föranleda insatser från
samverkansparterna ofta uppmärksammas i skolan. Av de gemensamma
riktlinjer som antagits för kommunerna och regionen i Västra Götaland om
samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik framgår, att aktuell verksamhet kallar till
nätverksmöte s.k. Västbus och att kallade verksamheter skall prioritera dessa
möten. Parternas medverkan på nätverksmöten är följaktligen reglerat i
riktlinjerna som gäller för samverkansparterna och det finns därför anledning
att, på nytt, förtydliga vikten av att dessa möten prioriteras.
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Inom elevhälsan råder osäkerhet om ansvarfördelningen mellan Barn och
ungdomspsykiatrin (BUP) och Närhälsan. Den omedelbara effekten av den
osäkerhet som råder, är att den verksamhet som tar initiativ till
nätverksmötet Västbus inte med säkerhet vet vilka samarbetspartners som
skall eller bör kallas till mötet. Revisionsrapporten visar att Närhälsan sällan
eller aldrig deltar på nätverksmöten och det beror med största sannolikhet
på att de inte varit kallade. En annan konsekvens av otydligheten i
ansvarsfördelningen är att elevhälsan inte vet i vilka fall de kan remittera ett
ärende till BUP eller när de skall hänvisa vårdnadshavare till Närhälsan
respektive till BUP.
För närvarande pågår ett arbete med att formulera ett ledningssystem för
den del av elevhälsans arbete som regleras via Hälso- och sjukvårdslagen.
Avsikten är att ledningssystemet bland annat skall innehålla anvisningar om
ansvarsfördelning och rutiner för remissförarande, avvikelserapportering,
verksamhetsuppföljning samt rapportering till huvudmannen. Därmed bör
huvudelen av de frågetecken som finns i dag kunna rätas ut.
Ledningssystemet förväntas vara klart under mars eller april 2016 och
därefter inleds arbetet med att ta fram de rutiner som är nödvändiga för att
säkerställa kvaliteten på verksamheten och patientsäkerteheten.
Flera av de brister som revisionsrapporten pekar på är frågor som
förutsätter gemensamma ställningstaganden och gemensam planering av
berörda samverkansparter. Av den anledningen kommer ledningsgruppen
för närvårdsområde Borås att sammanställa en verksamhetsplan som bland
annat skall innehålla åtgärder som syftar till att komma till rätta med de
bristområden som redovisas i revisionsrapporten.

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

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Rektor som ansvarig för skolan och för elevhälsoarbetet på skolan har
mandat att, inom de ramar hen förfogar över, fatta beslut om
åtgärder/insatser för elever med den problematik som samverkan enligt
Västbus avser. Det är dock stadsdelsnämndens uppfattning att övriga
samverkanspartners har ett mer begränsat mandat och att det kan få en
fördröjande effekt på genomförandet av angelägna insatser för eleverna.
Nätverksmötena och dess resultat skulle gynnas av att samtliga deltagande
parter har mandat att fatta beslut om insatser som ligger inom respektive
huvudmans ansvarsområde.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-02-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Kc7

BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska programmet till största
delen är ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen redovisar i sitt yttrande ett antal väsentliga punkter avseende genomförandet av det
personalpolitiska programmet.
Det redovisar arbete som har genomförts, pågående arbete t.ex. analyser, resultat och särskilda insatser
samt ytterligare planerade åtgärder som samtliga har haft eller har siktet inställt på att genomföra det
personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens uppfattning är att den genomförda personalpolitiken är ändamålsenlig givet att ändamålet är att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Kommunstyrelsens bedömning är att Stadsrevisionens rapport kan utgöra en värdefull del i underlaget i
det fortsatta arbetet med att förbättra personalpolitiken i Borås Stad.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Översända yttrandet till Stadsrevisionen

2016-04-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0814 007
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/Kommunchef: 20160405/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Yttrande över Stadsrevisionens granskningsrapport
av Borås Stads personalpolitik
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och
lever upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet.

Stadsrevisionens bedömning
Utgångspunkten för Stadsrevisionens bedömning av ändamålsenligheten är om
personalpolitiken i program och genomförande är utformad på ett sätt som är
effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Ändamålsenligheten bedöms i två delar; i den första delen tas ställning till om det
personalpolitiska programmet är ändamålsenligt i sig, i den andra delen tas ställning
till om den genomförda personalpolitiken är ändamålsenlig.
Stadsrevisionens bedömning i den första delen är att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt.
Stadsrevisionens bedömning i den andra delen är att den genomförda
personalpolitiken i väsentliga delar inte når upp till målsättningarna i det
personalpolitiska programmet.
Stadsrevisionen bedömer att bristerna är så betydande att den genomförda personalpolitiken inte kan betraktas som ändmålsenlig, givet att ändamålet är att Staden ska
kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Revisorerna ger inga specifika rekommendationer utan hänvisar till att resultat och
bedömningar i granskningsrapporten ska beaktas. Stadsrevisionen identifierar ett
behov av en genomgripande omprövning av personalpolitiken såsom den genomförs
enligt granskningsresultaten. Siktet ska vara inställt på att målsättningarna i det
personalpolitiska programmet nås.

Kommunstyrelsens yttrande i sammanfattning
Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen noterar att Stadsrevisionen i stor utsträckning valt att lägga
tyngdpunkten på sin granskning till lönepolitiken. Människor i arbete gör sina val - att
söka annat jobb, att stanna kvar, att engagera sig - mot bakgrund av en lång rad
faktorer. Personalpolitik är ett mångfasetterat område som består av åtskilliga delar,
varav lön är en.
I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag
att ta fram en samlad ”Plan för personal- och kompetensförsörjning”. Planen ska
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behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och
avveckla kompetens. I planen ska omvärldsanalys och löneöversynsprocess redovisas
i underlag till planen. Detta är ett arbete som påbörjats.
Kommunstyrelsen redovisar i sitt yttrande ett antal väsentliga punkter avseende
genomförandet av det personalpolitiska programmet. Det redovisar arbete som har
genomförts, pågående arbete t.ex. analyser, resultat och särskilda insatser samt
ytterligare planerade åtgärder som samtliga har haft eller har siktet inställt på att
genomföra det personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens uppfattning är att den genomförda personalpolitiken är
ändamålsenlig givet att ändamålet är att kunna rekrytera och behålla kompetent
personal.
Det nya personalpolitiska programmet är, enligt Kommunstyrelsens mening, en viktig
förutsättning i arbetet med att fortsätta att utveckla och ompröva Borås Stads
personalpolitik. Genomförandet i organisationen kräver ett förstärkt strategiskt arbete
hos nämnder och styrelser som innehåller mer av långsiktighet, styrning, fördjupade
analyser och konsekvenser av åtgärder inom flera av personalpolitikens områden.
Kommunstyrelsen är för egen del beredd att pröva de resursmässiga förutsättningarna
för att stärka det strategiska arbetet. Det gäller särskilt frågor kring lönebildning.
Kommunstyrelsens bedömning är att Stadsrevisionens rapport kan utgöra en
värdefull del i underlaget i det fortsatta arbetet med att förbättra personalpolitiken i
Borås Stad.

Kommunstyrelsens yttrande
Personalpolitikens styrning och ledning
Personalpolitiska programmet

Kommunstyrelsen noterar att Stadsrevisionens bild av personalpolitik skiljer sig från
den gängse. Stadsrevisionens val att i så hög grad begränsa sin granskning till
lönepolitik riskerar att förenkla ett komplext område. Människor i arbete gör sina val att söka annat jobb, att stanna kvar, att engagera sig - mot bakgrund av en lång rad
faktorer. Personalpolitik är ett mångfasetterat område som består av åtskilliga delar,
varav lön är en.
Kommunstyrelsen delar stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt. Målsättningarna kan omfattas av
många och uttrycker en idealbild som man kan enas om.
Det personalpolitiska programmet fastställdes av Kommunfullmäktige i december
2014 och är en modernisering av både innehåll och form jämfört med tidigare
program. Det innebär att programmet haft verkningsgrad i drygt ett år.
I programmet finns långsiktiga mål tillsammans med översiktliga direktiv och i vissa
delar mer konkreta.
Det nya personalpolitiska programmet är, enligt kommunstyrelsens mening, en viktig
förutsättning i arbetet med att fortsätta att utveckla och ompröva Borås Stads
personalpolitik. Genomförandet i organisationen kräver ett förstärkt strategiskt arbete
hos nämnder och styrelser som innehåller mer av långsiktighet, styrning, fördjupade
analyser och konsekvenser av åtgärder inom flera av personalpolitikens områden.
Kommunstyrelsen är för egen del beredd att pröva de resursmässiga förutsättningarna
för att stärka det strategiska arbetet. Det gäller särskilt frågor kring lönebildning.
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Personalpolitiska riktlinjer

Kommunstyrelsen har för avsikt att senast i juni fastställa uppdaterade
personalpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna konkretiserar det personalpolitiska
programmet och ger stöd och vägledning i det dagliga arbetet för chefer och
medarbetare. Riktlinjerna underlättar genomförandet av personalpolitiken.
Organisationsöversynen

Personalpolitikens styrning och ledning ges förändrade förutsättningar i samband
med den kommande organisationen. Stadsdelsnämnderna avvecklas och ersätts av
facknämnder.
I arbetet med att utforma förvaltningsorganisationen prioriteras t.ex. samlokalisering i
verksamhetsområden, t.ex. utbildningsområdet och det sociala området. Det är
Kommunstyrelsens uppfattning att styrning, ledning och uppsikt underlättas i den nya
organisationen och att det även omfattar personalpolitiken.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet

När det gäller att rekrytera och behålla medarbetare är arbetsmiljön en avgörande
framgångsfaktor. Det gäller särskilt när konkurrensen om arbetskraften blir allt
tuffare. Arbetsmiljöarbetet är dels en strategisk fråga för ledning och styrning dels en
operativ fråga för t.ex. enhetschefer i vardagsarbetet.
Kommunens webbaserade verktyg, Stratsys, används för att underlätta planeringsoch uppföljningsprocesser av arbetsmiljöarbetet. Här säkras den ”röda tråden” från
övergripande politiska mål till förvaltningars och enheters arbete.
Under 2015 har det strategiska arbetet inom arbetsmiljö och hälsa fokuserat på
uppföljning och likvärdighet av förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete
(SAM). Det har skett genom att skapa en organisationsgemensam SAM-kalender och
en SAM-modul.
Modulen är ett effektivt arbetsredskap som innebär att arbetsmiljöarbetet görs på ett
likvärdigt sätt oavsett verksamhet. Det blir enkelt att planera, genomföra och följa
upp åtgärder och insatser. Arbetet i modulen är en del i ledning och styrning av
verksamheten mot ett Hållbart arbetsliv och förutsättning för att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Intranätet som kanal för personalpolitiken

Kommunens intranät är en viktig kanal för att kommunicera personalpolitiken. Nu
genomförs en uppdatering av HR-innehållet på intranätet. Detta skapar bättre
förutsättningar för att kommunicera personalpolitik med riktlinjer, beslut och annan
vägledning på en och samma plats. Chefer och medarbetare får tillgång till
styrdokument med ett större mått av öppenhet och på ett mer lättillgängligt sätt.
Kommunkompassen och arbetsgivarpolitiken

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att
arbeta. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder verktyget sedan år 2002.
Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den
och sättet att samspela i organisationen. Borås Stad har deltagit i utvärderingar 2008,
2010, 2013 och 2015.
Ett av de åtta huvudavsnitten i utvärderingen behandlar ”kommunen som
arbetsgivare”. SKL:s utvärderingsgrupp har studerat dokument, granskat kommunens
hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i organisationen.
Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter.
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I 2015 års utvärdering erhöll Borås Stad 78 poäng (av 100) vilket var en förbättring
jämfört med 2013 då poängen var 65.
De styrkor som Kommunkompassen lyfte fram var:
 Bra strategier för att rekrytera och behålla medarbetare. Hög svansföring som
attraktiv arbetsgivare
 Medarbetarsamtal med mätsticka
 Bra arbetsmiljöarbete
De förbättringsområden som lyftes fram var:
 Övergripande kompetenskartläggning
 Behov av att utveckla mångfaldsarbetet
Personalekonomisk redovisning
Borås Stads Personalekonomiska redovisning (PEK) är en sammanställd redovisning
av data från personalområdet. Den ger en aktuell bild av ett antal personalstrategiska
frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal.
Där finns kommunövergripande personalstatistik och analyser samt jämförelser med
andra kommuner.
PEK har hitintills varit ett kvalificerat underlag som ställts till nämnders och
förvaltningars förfogande för fortsatta egna analyser, åtgärder och strategiska beslut
inom personalområdet t.ex. vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa,
kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald.
Kommunstyrelsens målsättning är utveckla PEK:en att innehålla mer av analyser och
uppföljning av resultat.
I samband med behandlingen av PEK 2014 beslutade Kommunfullmäktige på förslag
av Kommunstyrelsen att uppmana nämnder och styrelser att ägna särskild
uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisades. De utmaningar som redovisades i
PEK 2014 var:
 Heltid för alla


En långtidsfrisk organisation



Sjukfallsutvecklingen



Rehabilitering



Hög personalomsättning



Pensionsavgångar

Det sker en avstämning av utmaningarna i årets PEK samtidigt som det föreslås att
nämnder och styrelser bl.a. aktivt ska arbeta med att utveckla mångfaldsarbetet med
inriktning på breddad rekryteringbas.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Attraktiv arbetsgivare

Borås Stad har cirka 8 400 tillsvidareanställda i cirka 250 olika yrken.
I den senaste medarbetarenkäten har Borås Stad på samtliga områden ett bättre
resultat än vid föregående enkättillfälle. Svarsfrekvensen på enkäten är 81,5 %.
Det finns naturligtvis områden som måste fortsätta att förbättras och i den delen är
medarbetarenkäten ett fortsatt viktigt styrinstrument.
Kommunen presentera sig på olika sätt som en attraktiv arbetsgivare. I t.ex. ”Magasin
248” presenteras ett axplock av de olika yrken som finns i kommunen. Magasinet har
kombinerats med en webbplats kring 248 olika jobb med person-porträtt om vad man
tycker som anställd.
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Mässor är ett annat sätt att försöka nå blivande anställda. Medverkan på
arbetsmarknadsdagar och samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus i t.ex.
gemensamma rekryteringsaktiviteter.
Rätt till heltidsanställning

Sedan augusti 2014 har alla tillsvidareanställda i Borås Stad rätt till en heltidsanställning. Rätten till heltid ger också möjlighet att nå andra politiska mål som ökad
jämställdhet, hälsosam organisation, säkra framtida personalförsörjning, ökad
kontinuitet för brukarna, minskat antal timavlönade, minskad sjukfrånvaro och
avskaffande av delade turer och arbetspass överstigande 10 timmar.
Personalomsättning

Personalomsättningen var under 2015 8,3 % exklusive pensionsavgångar. Det
innebär att cirka 700 medarbetare valde att externt avsluta sin anställning i staden.
Framförallt innebär det att en överväldigande majoritet av medarbetarna väljer att
fortsätta sin anställning.
För att möjliggöra en jämförelse kan nämnas motsvarande siffror för
personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar)i % i några andra kommuner
under 2015: Bollebygd 15, Alingsås 5,6, Mark 6,4 och Ulricehamn 11.
Lönepolitik

Lönepolitiken är en del av personalpolitiken. Det är en lång rad av faktorer som
påverkar och samverkar vid val av arbetsgivare och hur länge medarbetarna stannar
hos samma arbetsgivare. Lön är inte alltid den tyngsta eller den enda faktorn som
avgör attraktionskraften vid val av arbetsgivare. Lönepolitiken måste sättas i ett vidare
sammanhang.
Ungdomsstyrelsen visar i sin rapport ”Unga med attityd 2013”1 - en attityd- och
värderingsstudie, redovisar hur unga mellan 16-29 år på en femgradig skala besvarat
frågan:
”Hur viktiga är följande egenskaper i ett arbete för att du ska vara intresserad av det?”
Resultatredovisning:
1. Social och fysisk arbetsmiljö
4,4 medelvärde
2. Ekonomisk trygghet och familjen
4,3 ”
3. Arbetets innehåll och utveckling i arbetet
4,2 ”
4. Lön, karriär och internationella kontakter
4,1 ”
5. Frihet och fritid
3,9 ”
6. Arbetets organisering och mervärde
3,7”
Borås Stads lönepolitiska arbete utgår från de centrala avtalen och skiljer sig inte
mycket från andra kommuner. En skillnad skulle kunna vara att i många kommuner
sätts lön inom vissa standardiserade ramar medan löner i Borås Stad sätts i direkt
dialog med ansvarig chef inom givna ramar som tas fram av Personal- och
förhandling.
I de årliga arbetsgivaranvisningarna ansvarar förvaltningarna att inför löneöversynen
göra en analys av sin verksamhet och göra prioriteringar och effektiviseringar för att
skapa det löneutrymme som behövs i budgeten.
Borås Stad arbetar långsiktigt och strategiskt med lönepolitiken för att uppnå
jämställda löner. Det görs en årlig lönekartläggning. Särskilda lönesatsningar har

1

Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie 2013, Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:33
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genomförts på kvinnodominerade yrken genom åren. Idag tjänar kvinnor i Borås Stad
95 % av männens medianlön. Motsvarande siffra på nationell nivå är cirka 87 %.
Ett problem som många kommuner har, och även Borås Stad, är att inom vissa yrken
påverkar marknaden lönerna vilket orsakar en löneglidning. Konsekvensen av detta
innebär att lönerna för nyanställda kan bli högre än för dem som arbetat ett antal år.
Detta måste analyseras och hanteras i den årliga löneöversynen. Inom vissa
yrkesgrupper kan detta bli ett långsiktigt arbete under flera år.
För en del svårrekryterade grupper har Borås Stad prövat särskilda insatser för att
vara konkurrenskraftig i arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare.
Staden har tecknat ett antal kollektivavtal för att möjliggöra alternativa karriärvägar
såsom mentorsuppdrag och utvecklingsuppdrag.
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetssatsning för att minska personalomsättningen bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare och
psykiatrihandläggare. Satsningen innebär ett särskilt lönepåslag efter två respektive 4
års sammanhängande erfarenhet.
Detta arbete kommer att fortsätta i kompetensförsörjningsplanen som tas fram under
2016. Planen kommer att kopplas till stadens lönebildning.
Genomförandet i organisationen kräver ett förstärkt strategiskt arbete hos nämnder
och styrelser som innehåller mer av långsiktighet, styrning, fördjupade analyser och
konsekvenser av åtgärder inom flera av personalpolitikens områden.
Kommunstyrelsen är för egen del beredd att pröva de resursmässiga förutsättningarna
för att stärka det strategiska arbetet. Det gäller särskilt frågor kring lönebildning.
Förmåner

I arbetet med att ge ökade möjligheter att kombinera arbete och fritid har Staden
tecknat ett antal avtal om både flextid, arbetstidsmodeller samt möjlighet att kunna
växla semesterdagtillägget till extra lediga dagar. Under året kommer det att bli möjligt
att via löneavdrag köpa årskort till kollektivtrafiken.
Kompetensutveckling

I Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2016 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag
att ta fram en samlad ”Plan för personal- och kompetensförsörjning”. Planen ska
behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och
avveckla kompetens. I planen ska omvärldsanalys och löneöversynsprocess redovisas
i underlag till planen. Detta är ett arbete som påbörjats.
Hållbart arbetsliv
Borås Stads personalpolitik bygger på en mix av strategiskt arbete, ibland långsiktigt
och mer kortsiktiga operativa frågor. Ett exempel är Borås Stads ambition att vara en
attraktiv arbetsgivare omfattar strategiskt, långsiktigt arbete tillsammans med
kortsiktiga operativa frågor. Det omfattar arbete som analyser av
kompetensförsörjningsbehov i olika verksamheter såväl som att medverka på
Högskolans arbetsmarknadsdagar.
Sjukfallsutvecklingen

Den negativa sjukfallsutvecklingen är nationell och inte något som är unikt för Borås
Stad. Den ökade sjukfrånvaron är en avspegling av hur det ser ut i övriga Sverige.
Det är många kommuner som står inför samma utmaning. Försäkringskassans
nationella analysenhet brottas med sjukfallsutvecklingen och har trots sina
specialiserade resurser inte något svar på frågan om vad som är orsakerna.
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I Borås Stad är sjukfrånvaron 7,4 %. För att möjliggöra en jämförelse kan nämnas
motsvarande siffror från några andra kommuner: Jönköping 6,8 %, Alingsås 7,5 %,
Mark 7,4 %, Göteborg 8,7 %, Mölndal 7,2 %, Lund 7,1 %, Norrköping 6,6 %.
Kommunfullmäktige har valt indikatorn ”Hälsa - ett år utan sjukfrånvaro” som mått
och strategiskt styrmedel. Detta mått sätter fokus på organisationshälsa och ger
inriktning åt förvaltningarnas främjande och förebyggande arbete.
Forskning visar att i kommuner med låg sjukfrånvaro får medarbetarna personlig
feedback, utbildning, de kan byta arbetsuppgifter, har möjlighet att framföra kritik
och löser hög arbetsbelastning med hjälp av rätt prioriteringar. Friska organisationer
satsar också på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetsmiljöverket lyfter
fram sex faktorer för en hälsosam organisation och måttet Hälsa motsvarar just dessa
faktorer.
Nya arbetsmetoder behövs för att möta sjukfallsutvecklingen. Med början 2015 togs
ett samlat grepp för att arbeta mer strategiskt med sjukfrånvaro och ökad hälsa. 20
arbetsplatser valdes ut för att genomföra en psykosocial arbetsmiljöscreening
tillsammans med företagshälsovården. Urvalet grundade sig på sjukfrånvarostatistik
och dialog med förvaltningarna. Insatsen syftar till att skapa en gynnsam psykosocial
arbetsmiljö, ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag, ökad hälsa och
minskad sjukfrånvaro. Uppföljning och utvärdering sker i början av nästa år. Visar
insatsen goda resultat finns det planer att arbeta vidare med fler arbetsplatser.
Plan för lika rättigheter och möjligheter

Plan för lika rättigheter och möjligheter är en del av stadens strategiska ledning och
styrning. Syftet är att få ett helhetsgrepp om såväl likabehandling som
arbetsmiljöfrågor med utgångspunkt i ett systematiskt förbättringsarbete.
Planen har betydelse för arbetsmiljö, genus och förmågan att vara en attraktiv
arbetsgivare. Ledorden är att undersöka, bedöma, rapportera, dokumentera och följa
upp.
Planen upprättas av varje förvaltning för en treårsperiod och utvärderas årligen.
Förvaltningarna har en mall som stöd i arbetet. Förvaltningarnas planer redovisar fyra
aktivitetsområden: Hälsofrämjande arbetsmiljö, Arbete och familjeliv, Rekrytering
och möjlighet att utvecklas i arbetet samt Lön.
Planen följs upp i Stratsys som är ett webbaserat verktyg som används för att
underlätta och förenkla planering-, genomförande- och uppföljningsprocessen. Här
kan nämndspecifika indikatorer kopplas till Kommunfullmäktiges indikatorer, t.ex.
Hälsa.
I arbetet med framtagningen av Plan för lika rättigheter och möjligheter har det förts
diskussioner med Diskrimineringsombudsmannen, (DO), Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Statistiska Central Byrån (SCB) och Arbetsmiljöverket (AV).
Chefskap och medarbetarskap
Kontrollspann

I Borås Stad finns 430 chefer exklusive bolagen. Av dessa ingår 93 % i redovisningen
nedan.
Antalet underställda som en chef har, kallas ofta ”kontrollspann”. Med hjälp av
medarbetarenkäten som underlag ser kontrollspannet ut på följande sätt:
 86 procent av antalet chefer (342 st.) har mellan 0-35 medarbetare
 31 procent av antalet chefer (123 st) har mellan 0-10 medarbetare
 3 procent av cheferna (12 st) har mellan än 51och 70 medarbetare

8

En mer detaljerad redovisning:
Antal chefer
123
86
109
44
24
6
6
Totalt
398

Antal medarbetare
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

Som jämförelse kan nämnas att i Eskilstuna och Västerås finns ett mål på högst 35
medarbetare per chef. Norrköping har tidigare haft samma mål men har tagit bort det.
Förutsättningar att vara chef

Hur det är att vara chef i Borås Stad redovisas dels i Kommunkompassen dels
medarbetarenkäten och dess HME-värde.
Kommunkompassen

Jämfört med medelresultatet för andra kommuner som deltagit i Kommunkompassen
ligger Borås Stad högre inom området ”Ledarskap, ansvar och delegation”. Maxpoäng
är 100 och Borås Stad har 69 poäng, att jämföra med medelvärdet 59. Om man bryter
ut delmåttet som beskriver hur kommunens ledarutveckling bedrivs har Borås Stad 18
av 20 möjliga poäng.
Hållbart medarbetarengagemang (HME-värde) för chefer

I medarbetarenkäten mäts och redovisas ett värde för Hållbart
medarbetarengagemang, (HME-värde) för chefer. Det mäter nivå på engagemang,
organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmåga att ta
tillvara engagemang i organisationen. HME-värde redovisas i tre delområden på en
femgradig skala:
Hållbart medaretarengagemang
Delområde motivation
Delområde ledarskap
Delområde styrning
Totalt HME

Medelvärde chefer
4,4
4,2
4,2
4,3

Medelvärde totalt alla
medarbetare och chefer
4,1
4,1
4,1
4,1

Idéer, innovationer och ständiga förbättringar
Idéer, ständiga förbättringar och innovationer handlar om mer än traditionell
förslagsverksamhet. Det var med den som bakgrund som det tidigare
personalpolitiska programmets innehåll moderniserades, från förslagsverksamhet till
Idéer, ständiga förbättringar och innovationer. Det behövs omprövning och
utveckling av nuvarande strukturer och stöd för Idéer, ständiga förbättringar och
innovationer. Det är ett arbete som pågår. Några exempel:
 Förvaltningscheferna har deltagit i en utbildning kring innovationsarbete i
offentlig sektor, Innovationsstafetten, arrangerad av Sveriges kommuner och
Landsting (SKL). Med Innovationsstafetten vill SKL höja kunskapen kring
innovationsarbete i offentlig sektor och särskilt belysa ledarskapets betydelse.
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Borås Stad har för första gången arrangerat kvalitetsmässan ”Inspiration
Borås”. Målgruppen var alla medarbetare i förvaltningar och bolag och syftet
var att inspirera, inspireras och att sprida goda exempel som vi kan vara stolta
över. Mässan erbjöd också seminarier och utställningar.
Samtidigt med kvalitetsmässan arrangerades en workshop med 50-talet
deltagare. Uppgiften var att definiera vad som behövs för att skapa ett kreativt
arbetsklimat och hur kommunen kan fånga upp och föra vidare alla goda
idéer som finns runt om i organisationen.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det personalpolitiska
programmet till största delen är ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen redovisar i sitt yttrande ett antal väsentliga punkter avseende
genomförandet av det personalpolitiska programmet.
Det redovisar arbete som har genomförts, pågående arbete t.ex. analyser, resultat och
särskilda insatser samt ytterligare planerade åtgärder som samtliga har haft eller har
siktet inställt på att genomföra det personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens uppfattning är att den genomförda personalpolitiken är
ändamålsenlig givet att ändamålet är att kunna rekrytera och behålla kompetent
personal.
Kommunstyrelsens bedömning är att Stadsrevisionens rapport kan utgöra en
värdefull del i underlaget i det fortsatta arbetet med att förbättra personalpolitiken i
Borås Stad.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar
-
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
En god personalpolitik är en förutsättning för att det ska var möjligt att rekrytera, behålla och
utveckla kompetent personal och därmed också en förutsättning för en hög kvalitet i verksamheterna. Stora pensionsavgångar, ökande behov i de kommunala verksamheterna och konkurrens
om arbetskraften medför att personalpolitikens betydelse ökar de kommande åren. Såväl Kommunstyrelsen i Borås Stad som aktörer som SKL framhåller att dessa framtida utmaningar medför att personalförsörjningen och personalpolitiken är centrala strategiska frågor.
Stadsrevisionen granskade år 2013 förutsättningar för ledarskap inom Borås Stads verksamheter.
I granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden för chefskap/ledarskap. Granskningsresultaten från denna granskning följs upp i föreliggande granskning.
Borås Stad har ett övergripande styrdokument för personalpolitiken i det personalpolitiska programmet. Detta innefattar Stadens viljeinriktningar och avsikter när det gäller personalfrågornas
hantering på ett antal olika områden, och utgör det primära revisionskriteriet i denna granskning.

1.2 Syfte och frågeställning
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Borås Stads personalpolitik så som
den uttrycks i Borås Stads personalpolitiska program, och så som den genomförs i verksamheterna, är ändamålsenlig. Utgångspunkten för en bedömning av ändamålsenligheten är om personalpolitiken är utformad på ett sätt som är effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och
behålla kompetent personal.

1.3 Avgränsningar

Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen, men inte de kommunala
bolagen.

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är Borås Stads personalpolitiska program, nämndspecifika personalpolitiska
styrdokument, tillämplig lagstiftning och övriga relevanta styrdokument.

1.5 Resurser/granskningsansvariga

Granskningsledare är Ola Sabel och granskningsmedarbetare Andreas Ekelund.

1.6 Metod

Granskningen bygger på intervjuer, dokumentstudier och bearbetning av statistiska material hämtat från nationella databaser som SKL, SCB, KOLADA och lokala data från Borås Stad.
Personalansvariga vid samtliga förvaltningar har intervjuats, liksom personalansvariga vid Kommunstyrelsen/Stadskansliet samt fackliga företrädare för SACO, Kommunal, Vision och Lärarförbundet. Intervjuade har tillställts rapportutkast för faktagranskning.
Jämställdhetsperspektiv är relevanta och beaktas i granskningen.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Inledning

Granskningens utgångspunkt är att en ändamålsenlig personalpolitik präglas av att den är effektiv
när det gäller att rekrytera, utveckla och behålla personal som utför arbetet på ett sätt som medger att nämnderna når verksamhetsmålen, samtidigt som personalen ges förutsättningar för ett
hållbart arbetsliv.
Ovanstående definition råder en enighet om, och det råder också en betydande enighet om att
det personalpolitiska programmet (nedan pp) uttrycker målsättningar som Stadens verksamheter
kan enas om i detta avseende. Den dominerande uppfattningen är alltså att pp är rimligt och bra,
men också så allmänt hållet att det är svårt att inte hålla med om innehållet. Implementeringen –
d.v.s. på vilket sätt och i vilken grad pp förverkligas i genomförd personalpolitik inom nämndernas verksamhetsområden – uppvisar dock en annan bild när det gäller ändamålsenlighet. Granskningen visar att den genomförda personalpolitiken i betydande omfattning inte når upp till de
personalpolitiska målsättningarna.
En granskning av personalpolitik kan givetvis genomföras på olika sätt. I föreliggande granskning
utgör intervjuer med personalansvariga vid samtliga förvaltningar och stadskansli de primära informationskällorna. Detta innebär att perspektivet är övergripande men också att det täcker in
hela verksamheten i kommunen (ej bolagen). De intervjuresultat som presenteras bekräftas i tilllämpliga delar av den statistiska framställningen.
Disponeringen av rapporten är sådan att granskningsresultatet presenteras med utgångspunkt
från de intervjuades uppfattningar om det personalpolitiska programmets olika delar och tillämpningen av programmet. Resultatet från intervjuerna redovisas under varje avsnitt i ordningen:
personalansvariga vid förvaltningarna, personalansvariga vid stadskansliet och slutligen fackliga
representanter. I intervjuredovisningen gör Stadsrevisionen inga egna bedömningar, och
uppfattningar som framkommer är således uteslutande de intervjuades. Vidare används
begreppet Staden i tillämpliga delar som ett sammanfattande begrepp för nämnder och
Kommunstyrelse med motiveringen att förenkla benämningen.
Stadsrevisionens bedömningar samlas i ett avslutande avsnitt. Till den färdigställda rapporten
kommer att fogas ett rapportsammandrag i enlighet med Stadsrevisionens rutiner.

2.2 Styrning och ledning
2.2.1 Borås Stads personalpolitiska program
Det personalpolitiska programmet är ett styrdokument som har beslutats om i Kommunstyrelse
och Kommunfullmäktige, och det är en del av stadens styr- och ledningssystem.
Enligt Borås Stads styr- och ledningssystem är statusen för ett program att det är ett styrdokument som karaktäriseras av att ”[…] Program kan blanda långsiktiga mål och översiktliga med mer konkreta” 1
Borås Stads pp reviderades i december 2014 och är fastställt av kommunfullmäktige. Programmet
gäller från faställandedatum till år 2018. Intentionen i programmet är att Borås Stad har ambitioner att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och
1

Borås Stads styr- och ledningssystem, 2014:9 och Borås Stads riktlinjer för styrdokument, 2014:3f
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utvecklande jobb. Det uttrycks vidare att Staden ska ha vilja och förmåga att attrahera, rekrytera,
behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare samt att staden ska utmärkas av goda arbetsplatser med en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för medarbetarna att bidra till
verksamheternas resultat. Staden ska erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, lön och kompetensutveckling som avgörande delar för att ha medarbetare med rätt kompetens i rätt tid. Enligt
pp ska Borås Stad ha en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor för att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen. Vidare konstateras att ständiga förbättringar idéer
och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge
stöd och service till innevånare och företag. Chefer ska ge utrymme för kreativitet hos medarbetare och stimulera idéer, ständiga förbättringar och innovationer. 2

2.2.2 Personalpolitikens styrning, organisation och uppföljning
Borås Stad har personalfunktioner både centralt placerade vid stadskansliet under Kommunstyrelsen, och lokalt placerade på respektive förvaltning under varje nämnd. Ansvaret för personalpolitiska frågor regleras dels i reglementen för nämnderna i Borås Stad och dels i reglemente för
Kommunstyrelsen. Där anges bland annat att Kommunstyrelsen ansvarar för att utforma och
utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik samt för att samordna kommunens
personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning
och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera
och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska frågor. 3
Övriga nämnders ansvar är att vara anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Nämnderna har även hand
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden, förutsatt att inte Kommunstyrelsen tillagts särskilda befogenheter enligt sitt reglemente. 4
Kommunstyrelsen har särskilda befogenheter avseende att vara central arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet. Man har även befogenhet i att med bindande verkan
för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor gällande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare i de fall beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan. Man har med samma undantag ansvar i att på kommunens vägnar förhandla
enligt vissa paragrafer av lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och kollektivavtalet eller
på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dessa arbetstagare 5. I Kommunstyrelsen har en särskild förhandlingsdelegation utsetts för att utgöra förhandlingspart för kommunen. Delegationen består av fem politiska företrädare 6. Befogenheter
inom personal och förhandlingsområdet regleras även i Kommunstyrelsens delegationsordning 7.
Uppföljning av personalpolitiken i staden sker genom årlig personalekonomisk redovisning som
ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete i personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande
insatser 8. Det är Stadskansliet som fastställer vilka centrala uppföljningar som ska göras under
året 9. Viss uppföljning på förvaltningsnivå genomförs också, och staden följer även utvecklingen
Borås Stads personalpolitiska program, 2014/KS 0600 20
Reglemente för kommunstyrelsen, Borås Stad 010:11: 2015§9
4 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, Borås Stad 010:5: 2015§3
5 Ibid 010:11: 2015§9 punkt 1-11.
6
Utsedd 2014-10-27: dnr: 2014/KS0717 102
7 Kommunstyrelsens delegationer, Borås Stad 2014/KS0305 002
8 Personalekonomisk redovisning, 2014:2
9 Borås Stads styr och ledningssystem 2014:17
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av andel sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa genom tre indikatorer 10. I ”Plan för lika rättigheter och
möjligheter” ska förvaltningens arbete inom hälsa, arbetsmiljö och likabehandling samlas för en
helhetsbedömning. Planen för lika rättigheter och möjligheter görs för en treårsperiod men följs
upp årligen av respektive förvaltning 11. Genom systematisk arbetsvärdering kartläggs och klarläggs eventuella löneskillnader mellan olika yrkesgrupper. Utifrån arbetsvärderingen genomförs
årligen en central lönekartläggning där likvärdiga yrken jämförs bl. a ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns även andra former för personalpolitisk uppföljning på förvaltningsnivå.
Vidare har Borås Stad ett samverkansavtal med fackliga organisationer. Med samverkan menas
den dialog som kontinuerligt förs mellan arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter.
För att anpassa samrådsformerna har Borås Stad och de fackliga organisationerna tecknat ett
samverkansavtal. Målet med avtalet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, ansvar och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare. 12
Borås Stad genomför medarbetarenkäter och den s.k. Kommunkompassen (SKL) som redovisar
personalindikatorer. Information från dessa används inte i granskningen.

2.2.3 Intervjuer med personalansvariga om styrning och ledning
Det råder en enighet om att det personalpolitiska programmet är ett innehållsmässigt bra dokument. Det är en tydlig viljeinriktning med i huvudsak visionärt innehåll som visar vad staden vill i
sitt personalpolitiska arbete. Samtidigt är innehållet i programmet så allmänt hållet att det är svårt
att inte hålla med.
Organisationen av personalfunktionen varierar mellan förvaltningarna, och det förekommer sex
olika titlar på personalansvariga. Detta förhållande skapar otydlighet när det gäller ansvarsfördelning och vilken roll personalansvariga ska ha vid förvaltningarna. Antalet anställda på förvaltningarnas personalfunktioner varierar med förvaltningens storlek och organisation.
När det gäller hur staden ska arbeta för att nå fram till programmets lydelser i strategiskt avseende, föreligger en avsaknad av sammanhållen strategi eller plan som ger vägledning till förvaltningarna i hur arbetet ska bedrivas. På förvaltningarna försöker man arbeta strategiskt med personalfrågor tillsammans med förvaltningens ledningsfunktioner. Inte sällan hanteras de strategiska frågorna primärt av övrig ledning vid förvaltningen, och personalansvarigas roll är mer av
administrativ art, även om de bistår ledningen med information i strategiska frågor. Det varierar
mellan förvaltningarna om personalansvarig är med i förvaltningens ledningsgrupp.
Det saknas planer, policys, och i många delar riktlinjer m.m. som svarar mot pp. Det finns inte
någon tydligt formulerad lönepolitik för staden. Vid förvaltningarna behöver man till stor del
finna inriktningen för att nå ambitionerna i programmet själva, och därmed blir det variationer i
vilken personalpolitik som i praktiken bedrivs i staden. Det är svårt för den enskilde personalansvarige vid en förvaltning att redogöra för hur styr- och ledningssystemet för personalpolitiken
ser ut. Det finns otydligheter inom området och kring vem som har vilket mandat och vilken roll
de själva och Stadskansliet egentligen har i det strategiska arbetet.
Det är svårt att bedriva ett strategiskt personalarbete. Det operativa personalarbetet kräver mycket arbetstid och tar över på bekostnad av strategiska frågor. De primära arbetsuppgifterna blir
Borås Stad, Budget 2015:27
Borås Stad Sammanställning av Plan för likabehandling 2011-2013 (utvärdering) och Plan för lika rättigheter och
möjligheter 2014-2016.
12 Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i Borås Stad, Lokalt kollektivavtal enligt förhandlingsprotokoll 120/07; 2007
(rev 2011).
10
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operativt arbete så som rehab och misskötsamhet hos personal. Det operativa kan inte prioriteras
bort, och det får konsekvenser för förutsättningarna att bedriva strategiskt arbete vid förvaltningarna.
Det är svårt att få till en förvaltningsövergripande dialog och strategisk process som leder till beslut. Personalansvariga är med i strategiska personalpolitiska arbetsgrupper som samordnas av
stadskansliet. Den strategiska dialogen i dessa grupper får inte någon riktig höjd. Det är oklart
med roller, mandat, ansvar och hur olika frågor kan drivas vidare. Samtidigt finns förvaltningsövergripande samarbeten inom flera områden, men mycket sker på förvaltningarnas egna initiativ.
Förvaltningarna får bra stöd av Stadskansliet i operativa frågor, men strategiska frågor drivs inte i
någon högre grad där heller. Det finns en tradition i staden av att se personalfunktionerna primärt
som administrativa funktioner, och detta påverkar det strategiska arbetet.
Det finns i staden gemensamma och tydliga processer inom särskilda områden. Exempel på detta
är rekryteringsprocessen, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och rehabprocessen. Här är det
tydligt vem som gör vad och hur det är tänkt att staden ska arbeta i dessa frågor. Mer av processarbete behövs även inom andra personalpolitiska områden, och den uppgiften behöver skötas
centralt i staden med delaktighet från förvaltningarnas personalfunktioner.
Uppföljningen inom det personalpolitiska området sker främst genom den årliga personalekonomiska redovisningen (PEK), genom plan för lika rättigheter och möjligheter, genom indikatorer i
budget samt i samband med lönerevision. Uppföljning sker även på förvaltningsnivå och ser då
olika ut i förvaltningarna. Den personalekonomiska redovisningen beskriver var staden befinner
sig på Borås Stad nivå. Den är intressant, men ger väldigt lite till förvaltningarna i termer av underlag för egen uppföljning eller underlag för att formulera lokala initiativ. Analyser och samlade
slutsatser om vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med identifierade trender, tendenser och problem saknas i stor utsträckning. Vill förvaltningen ha sådant underlag får var och
en ta fram det själv. Den personalekonomiska redovisningen följer upp det personalpolitiska programmet i vissa delar, men eftersom det saknas analys, styrning, åtgärder och uppföljning av vidtagna åtgärder, har den en marginell betydelse.

2.2.4 Intervjuer med stadskansliet om styrning och ledning
Det personalpolitiska programmet är ett bra dokument som det gäller att implementera i staden.
Programet ramar in huvudområden, men det går inte att styra enbart utifrån programmet. Riktlinjer behövs. Här saknas fortfarande stora delar, exempelvis en tydlig lönepolitik. Borås Stads strategiska styrning inom personalområdet finns i de fastslagna arbetsprocesser, riktlinjer och lathundar som personalområdet har. I nuläget pågår arbete med en HR-handbok och en chefshandbok
där personalfrågor är en del av innehållet.
Avdelningen arbetar kontinuerligt med kunskapsöverföring och kunskapsutveckling hos förvaltningarna för att dessa själva ska kunna hantera fler frågor. Man arbetar även kontinuerligt med att
uppmärksamma frågeområden och föra dialog med förvaltningarna, och man ställer samman
personalekonomisk redovisning, lönekartläggning och annat material som ska ligga till grund för
strategiskt arbete. Man har även dialoger med förvaltningarna om yrkesgrupper i staden där det
finns svårigheter i kompetensförsörjningen. Inom jämställdhetsområdet sker med jämna mellanrum en kartläggning av stadens löner med hjälp av analysverktyget MIAwebb som tillhandahålls
av SYSARB på konsultbasis, och som tillgodoser krav på kommunen i diskrimineringslagen om
att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin för-
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klaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det
skiljer i lön. 13
De viktigaste strategiska frågorna är att rekrytera, behålla och utveckla personal samt lönebildning
och hälsa hos medarbetare. Förvaltningarna framför ofta till avdelningen att det saknas tydliga
processer inom området. Men det finns sådana i vissa delar som exempelvis rehab och rekrytering. Förvaltningar anser också att styrningen inom personalområdet är otydlig inom vissa områden. När det gäller styrning, ledning och strategi har personal- och förhandlingsavdelningen svårt
att räcka till för att bedriva arbetet. Den övervägande arbetsuppgiften för avdelningens personal
inklusive chefer är att bistå förvaltningarna i olika typer av operativa personalfrågor så som att
vägleda i arbetsrättsliga frågor, föra dialog om lön vid rekrytering och frågor om rehab och annat.
Därtill är avdelningen tjänsteägare för en stor del av stadens IT-system.
Personal och förhandlingsavdelningen har svårigheter att få tid för mer strategiskt arbete, och
arbetet har en övervägande operativ prägel. Det finns inte stort utrymme för strategiskt arbete
med den bemanning man har idag, och många av förklaringarna till detta finns i tidigare inriktningsbeslut i staden att stadskansliet ska vara bemanningsmässigt litet. Följden är att arbete med
strategisk inriktning och samordning samt uppföljning av arbetet i dessa frågor inte fullt ut blir
gjort. Vid ett tillfälle har avdelningen utan framgång äskat ekonomiskt utrymme för rekrytering av
mer personal i detta avseende. Den spretiga titulaturen på personalområdet ger en otydlighet för
roller och ansvar. 2011 gjordes ett förslag om att modernisera titlarna, men avdelningen och förvaltningarna fick inte gehör för det.
Staden kommer att ställas inför utmaningar inom personalområdet framöver. Med rådande personalförutsättningar har Personal och förhandlingsavdelningen stora svårigheter att ta sig an de
strategiska utmaningarna och att leva upp till målsättningarna i pp.

2.2.5 Intervjuer med fackliga representanter om styrning och ledning
Det personalpolitiska programmet är i grunden är ett bra dokument. Skulle Borås Stad leva upp
till lydelsen i dokumentet skulle det vara mycket bra. De målsätningar som programmet ger uttryck för kommer inte ut i verksamheterna. Den strategiska nivån är otydlig och bland annat finns
stor efterfrågan i förvaltningarna på central sammanhållning och att staden centralt ska ge inriktning och kunskapsutveckling. Samtidigt ser man hur förvaltningarna går sina egna vägar. Detta
innebär också att stadens personalpolitik i praktiken är olika från förvaltning till förvaltning.
Förarbetet till programmet har varit improviserat då det saknas strategi eller plan för hur staden
ska nå fram inom dokumentets områden. Det borde här finnas en tydlig plan som svarar mot
programmet och en årlig utvärdering. Plan och utvärdering saknas. Staden följer bara tre indikatorer för personalpolitiken, vilket medför att mycket inte följs upp. Till exempel missar staden
helt personalomsättning här. En del finns i den personalekonomiska redovisningen, men den
följer inte upp programmets alla delar. Framför allt görs ingen analys av de delar som följs upp.
Den huvudsakliga röda tråden i stadens personalpolitiska arbete är att hålla kostnaderna nere för
personalpolitiska åtgärder och löner.

13

Diskrimineringslagen (DL) 2008:567§ 2,3,10,11
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2.3 Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

I pp uttrycks att konkurrenskraftiga anställningsvillkor, lön och kompetensutveckling är avgörande delar i arbetet med personal- och kompetensförsörjning. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan behålla och utveckla dem. Ambitionen i pp är att ha en
tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. 14
I syfte att pröva ändamålsenligheten i det praktiska genomförandet av programmet delas redovisning av granskningsresultat upp inom områdena lönepolitik, förmåner, kompetensutveckling
och hållbart arbetsliv

2.3.1 Lönepolitik
I det personalpolitiska programmet uttrycks lönepolitiken som en del med avgörande betydelse i
att tillgodose stadens försörjning av personal med rätt kompetens.
Redovisning av lönestatistik
I syfte att kartlägga Borås Stads löneläge har statistiskt material samlats in och bearbetats. Kartläggningen syftar även till att ge oberoende information omkring Borås Stads konkurrenskraft
inom området löner som en del av konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Lönestatistiskt underlag för kartläggningen har samlats in från SKL:s databas för personal och
lönestatistik, lönelänken och lönestatistik i kommuner och landsting. Vidare har material inhämtats från SCB och kommundatabasen KOLADA. Stadskansliets personal- och förhandlingsavdelning har varit behjälplig vid datainsamling.
Information om Borås Stads löneläge har jämförts med åtta kommuner bedömda som jämförbara
enligt storlek, befolkningsstruktur och andra variabler. 15 Erhållet material är kategoriserat genom
medianvärden för 10 percentilen (P10), median (m) och 90 percentilen (P90) för olika befattningar
genom arbetsidentifikation (AID) 16. Material för denna jämförelse avser 2014 då 2015 års datainsamling vid bearbetning inte ännu var färdigställd 17.
Genom SKL:s statistiktjänst lönelänken har Borås Stads löneläge kartlagts jämfört med andra
kommuner i närområdet 18. Detta för att skapa en bild av stadens lokala förutsättningar och konkurrenskraft lönemässigt. Material för denna jämförelse avser 2015 års löneläge, men medför att
vissa personalkategorier enligt AID ej kan jämföras på grund av i övriga kommuner för lågt inrapporterat underlag 19. Även detta material är kategoriserat genom medianvärden på samma sätt
som ovan.
Det statistikunderlag som redovisas bygger på att kommunerna själva rapporterar in underlag till
berörda databaser. Det innebär att det kan förekomma att det inrapporterats variationer som
kommer av att inrapporteringsinstruktionerna inte följts eller att olika kommuner har gjort olika
Borås Stads personalpolitiska program; 2014:5f.
Jämförelsekommuner är: Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Norrköping, Uppsala, Västerås och
Örebro. Samtliga kategoriseras i KOLADAS jämförelsetjänst som Större Städer, liksom Borås Stad.
16 (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på
central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.
17 Lönestatistik till lönelänken sammanställs i november årligen:
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistiknyckeltaljamforelser/personalstatistik.269.html
18 Jämförelsekommuner är; Svenljunga, Mark, Tranemo, Herrljunga, Bollebygd, Ulricehamn, Alingsås och Vårgårda.
19 Statistiktjänsten differentierar inte inom P10 och P90 vid lågt antal inrapporterade befattningar enligt AID och vid
mycket få inrapporterade befattningar redovisas inget alls.
14
15
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bedömningar vid klassifikation av uppgifter och som då ger utslag i inrapporterat underlag. Oavsett materialets kvalitet är dock de redovisade statistikkällorna vedertagna och väl använda inom
området lönejämförelser och lönekartläggningar. Medianvärdet som mått är även ett s.k. robust
genomsnittsmått som vid större datamängder endast påverkas marginellt. Det innebär att materialet
bör tillskrivas god representativitet, men att ovanstående bör beaktas vid fördjupad analys av
mindre grupperingar av AID-etiketter. 20
Insamlad information har bearbetats och analyserats med hjälp av Pivot-tabeller 21.
Lönejämförelse med de 8 jämförbara kommunerna på olika platser i landet (jämförelse 1) visar att
Borås Stads löneläge sett till totalen är lägre än genomsnittet av jämförelsekommunerna. Här
finns naturligtvis variation mellan olika befattningar, men sett till helheten är lönenivåerna i Borås
lägre än i jämförelsekommunerna. Högst negativ avvikelse från jämförelsegruppen har staden
inom kategorin P90 och lägst inom P10 . Det innebär att staden står sig bättre i jämförelsen när det
gäller lägstalöner än när det gäller högstalöner. Det är även en indikation på att skillnaden i staden
mellan lägstalöner och högstalöner är låg jämfört med referenskommunerna.
Inom P10 ligger 56 av 80 befattningar (AID-koder) under jämförelsegruppens medelvärde inom
kategorin och i genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1156kr. 24 av 80 befattningar
ligger över jämförelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1282 kr. Totalt är
Borås Stads avvikelse från jämförelsekommunerna -745kr för P10.
Inom m ligger 86 av 128 befattningar under jämförelsegruppens medelvärde inom kategorin och i
genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1505kr. 42 av 128 befattningar ligger över jämförelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1505kr. Totalt är Borås Stads
avvikelse från jämförelsekommunerna -878kr för m.
Inom P90 ligger 61 av 83 befattningar under jämförelsegruppens medelvärde inom kategorin och i
genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1891kr. 22 av 83 befattningar ligger över jämförelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1115kr. Totalt är Borås Stads
avvikelse från jämförelsekommunerna -1590kr för P90.
Borås Stads avvikelser totalt visas i Diagram 1. Sammanställning av jämförelse 1 redovisas i bilaga 1
Lönejämförelse med kommuner i närområdet (jämförelse 2) visar att Borås Stads löneläge sett till
totalen är lägre än genomsnittet för jämförelsekommunerna. Även här finns variation mellan befattningarna. Även här har staden lägst avvikelse inom P10 medan avvikelserna inom m och P90 är
relativt lika. Det innebär att även jämfört med kommunerna i närområdet ligger staden lönemässigt mindre efter avseende lägstalöner än de båda andra kategorierna. Det indikerar också att skillnaden mellan lägstalöner och högstalöner i staden är låg jämfört med referenskommunerna.
Inom P10 ligger 46 av 55 befattningar (AID-koder) under jämförelsegruppens medelvärde inom
kategorin och i genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1411kr. 19 av 55 befattningar
ligger över jämförelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1532 kr. Totalt är
Borås Stads avvikelse från jämförelsekommunerna -413kr för P10.
Inom m ligger 64 av 97 befattningar under jämförelsegruppens medelvärde inom kategorin och i
genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1798kr. 33 av 97 befattningar ligger över jäm20
21

Ex. Körner & Wahlgren: Praktisk Statistik, Studentlitteratur 2012:71ff.
Pivot-tabeller är en analysmetod för att bearbeta stora datamängder.
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förelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1383kr. Totalt är Borås Stads
avvikelse från jämförelsekommunerna -694kr för m.
Inom P90 ligger 51 av 77 befattningar under jämförelsegruppens medelvärde inom kategorin och i
genomsnitt är avvikelsen från jämförelsegruppen -1739kr. 26 av 77 befattningar ligger över jämförelsegruppens medelvärde och i genomsnitt är avvikelsen där 1545kr. Totalt är Borås Stads
avvikelse från jämförelsekommunerna -631kr för P90.
Borås Stads avvikelser totalt visas i Diagram 1. Sammanställning av jämförelse 2 redovisas i bilaga
2.

En kompletterande enkel genomgång (jämförelse 3) har även gjorts av Statistiska centralbyråns
(SCB) lönestatistik 22 2011-2014. Denna jämförelse görs med kommunerna i närområdet samt
Göteborg 23. Jämförelsen visar att genomsnittslönen i Borås Stad ligger på tredje sista plats både
avseende nivå och löneutveckling.
Sammanställning av Jämförelse 3 redovisas i bilaga 3.
Sammantaget (jämförelse 1-3) visar genomgången av lönestatistiken att Borås Stad har jämförbart
låg grad av skillnad mellan lägsta och högstalöner och att högstalönerna ligger mer efter jämförbara kommuner samt kommuner i närområdet. Lönemässigt ligger merparten av befattningarna
på en genomsnittligt lägre lönenivå inom Borås Stad än jämförelsekommunerna i samtliga jämförelser, men det finns avvikelser och viss osäkerhet omkring vissa enskilda befattningskoder. Resultaten visar att Stadens lönemässiga konkurrenskraft inom merparten befattningar är låg, särskilt avseende lönenivåer inom P90. Noterbart i statistikanalysen är att lönenivåerna inom P10, m
och P90 avseende befattningar benämnda ledning i merparten fall uppvisar hög negativ löneavvikele i jämförelse 1. I jämförelse 2 saknas underlag för flertalet av dessa befattningar. Noterbart, även

Statistiska centralbyråns lönedatabas;
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0106/
23 Kommunerna är: Alingsås, Tranemo, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Vårgårda, Mark, Herrljunga och Göteborg
22
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beaktat informationsunderlagets svagheter omkring representativitet vid enskilda befattningar, är
också stadens höga negativa avvikelser i både jämförelse 1 och jämförelse 2 för flertalet yrkesgrupper.
Intervjuer med personalansvariga om lönepolitiken
Borås Stads löneläge ligger generellt under jämförbara andra kommuner, Sjuhäradsområdet och
Göteborgsområdet. Löneläget medför svårigheter vid rekrytering. I synnerhet gäller detta nyckelgrupper bestående av specialister med yrkeserfarenhet samt chefer. Särskilt svårt har förvaltningarna att erbjuda konkurrenskraftiga löner till de yrkesgrupper som antingen har en stor privat
arbetsmarknad eller där det finns en stor efterfrågan på kompetensen. Följden blir att staden ofta
inte kan attrahera de mest lämpliga medarbetarna inom dessa yrkesgrupper. I vissa fall leder detta
till att man istället får köpa in kostsammare konsulttjänster för att förvaltningen inte själv har
personal med rätt kompetens och kunskap, men även till att nyanställda oerfarna medarbetare får
ansvar för arbetsuppgifter de har svårt att klara. När lönerna inte är konkurrenskraftiga tenderar
medarbetare att söka sig till andra arbetsgivare med åtföljande högre personalomsättning. Kostnaderna för personalomsättning beräknas inte inom Staden.
Lönenivån vid rekrytering avgörs slutligen av personal- och förhandlingsavdelningen vid Stadskansliet, vilket även anges i processtödet för rekrytering 24. Förvaltningarna har en god uppfattning om ungefär var lönenivåerna de kan erbjuda ligger, och för vissa yrkesgrupper finns i förväg
angivna nivåer att röra sig mellan vid nyrekrytering. Lönefrågan tas upp tidigt i rekryteringsprocessen när det gäller chefer eller specialister i syfte att kunna sålla bort de personer som man ändå
inte kommer att kunna rekrytera på grund av deras löneanspråk. Personalansvariga vet ungefär
hur mycket de kan förhandla sig till lönemässigt vid nyrekrytering utifrån sökandens utbildning,
yrkeserfarenhet m.m. Det är skillnad i vad man lyckas förhandla fram för lön med Stadskansliet
beroende på vem som ringer och tar diskussionen.
Lönesättningen innebär ett stort mått av ofrihet, och personalansvariga efterlyser mer eget mandat på respektive förvaltning för att sätta löner själva. Det blir paradoxalt att förvaltningen kan ha
ansvar för en omfattande budget, men inte är betrodd att sätta löner. Ökat eget mandat för förvaltningarna i denna fråga kan på sikt leda till att Borås Stad får mer konkurrenskraftiga löner,
även om det skulle ställa stora krav på chefer och personalfunktionen i förvaltningarna. Handlingsutrymmet när det gäller lönesättning varierar mellan förvaltningarna. Stadskansliet har inte
tillräcklig kunskap om förutsättningarna för löner inom specifika yrkesområden. Här har förvaltningarna själva en mycket god bild av hur lönenivåer och andra anställningsvillkor ser ut på den
privata marknaden och hos andra offentliga arbetsgivare som de konkurrerar med. Förvaltningarna får inte gehör för den kunskap de besitter om vad som krävs lönemässigt för att konkurrera
om kvalificerad personal.
Förvaltningarna borde själva ha större mandat och ansvar för lönesättningen. Men det behövs
även en medveten central styrning av lönesättningen vid rekrytering. En tydlig och långsiktig lönepolitik skulle underlätta för chefer och förvaltningarnas personalfunktion, och Borås Stad
borde börja arbeta med löneboxar eller liknande styrinstrument istället för regelbunden dialog vid
varje rekrytering. Det är viktigt att någon har till uppgift att bevaka Borås Stad-perspektivet och
att man därigenom kan motverka b.la intern konkurrens om specialistkompetens i Staden. Den
centrala styrningen ska fokusera på resultat och strategi och inte detaljer och kontroll som är fallet nu.
Löneutvecklingen är mycket svag, och i praktiken är det så att enda sättet att få en löneutveckling
är vid rekrytering, vilket leder till att nyrekryterades löner kan bli väsentligt högre än trotjänarna
med samma arbetsuppgifter. Detta förhållande stimulerar personalomsättning och ”lönekarriär”
24

Handbok i personalfrågor, kompetensbaserad rekrytering, lönesättning; Borås Stad 2015
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genom byte av arbetsgivare, och det förekommer att detta rekommenderas medarbetare om de
vill få en högre lön. Borås Stad belönar inte lojalitet och det lönar sig att vara illojal och söka sig
till andra arbetsgivare. Särskilt aktuellt är detta inom personalgrupper där det råder stor efterfrågan på personal. Samtidigt är det också bra med höga löner vid nyrekrytering. Detta då det bidrar
till att dra upp löneläget för hela gruppen, även om det tar tid. Utmaningen är att få befintlig personal att förstå och acceptera detta.
Svårigheten att arbeta med individuell och differentierad lönesättning är det största problemet för
löneutvecklingen. Det är svårt att använda löneutrymmet i lönerevisionen för att belöna goda
prestationer när det måste tas från andra medarbetare. I viss mån går det göra avsteg här och i
dialog med stadskansliet äska vidgat svängrum, men det handlar om mindre summor. Misskötsamma medarbetare kan vara en förutsättning för att goda prestationer ska kunna belönas lönemässigt för andra. Man arbetar förvaltningsövergripande på olika sätt vid lönerevision för att
skapa bättre möjligheter att differentiera. Chefers svårigheter i att ta de obekväma beslut som en
låg löneutveckling innebär, är en del av förklaringen. Detta hör samman med svårigheter för chefen i att dels bedöma och mäta de underställdas prestation, dels att cheferna vet att en låg löneutveckling skapar olika typer av problem med medarbetaren och eventuellt fackliga organisationer.
Svårigheten hänger även samman med hur många underställda chefen har. Följden blir att skillnaderna mellan de medarbetare som får högst löneökning och de som får lägst i flertalet förvaltningar är liten.
Man saknar möjlighet att lönemässigt verka för att behålla personal, särskilt nyckelgrupper och
chefer. Utökade möjligheter att arbeta med löneutveckling som inte ligger i ordinarie lönerevision
efterfrågas. Större möjligheter att arbeta med löneutveckling skulle innebära att Borås Stad kunde
behålla personal i nyckelfunktioner och även chefer längre.
Intervjuer med stadskansliet om lönepolitiken
Borås Stad ligger lägre inom vissa yrkesgrupper än jämförbara kommuner , sjuhäradskommunerna samt Göteborgsområdet. Ett problem är den dåliga lönespridningen och att chefer generellt
ligger lågt lönemässigt vilket får en påverkan på hela lönestrukturen.
Fram till 2008 bedrev staden en medveten låglönepolitik. Sedan dess har stadskansliet arbetat
aktivt för att få upp lönenivåerna till mer konkurrenskraftiga nivåer. Men marknaden driver samtidigt upp lönenivåerna, särskilt avseende vissa grupper och det blir då mycket svårt för staden att
komma till ett konkurrenskraftigt löneläge.
Staden behöver ta fram en önskad lönestruktur och arbeta långsiktigt med att nå den. Ambitionen är att ha en dialog med Förhandlingsdelegationen och förvaltningsledningarna om personalförsörjningen och en långsiktig lönepolitik.
Ekonomin sätter ramarna och stadskansliet behöver fortsätta utveckla samarbetet mellan lönebildningen och ekonomistyrningen så att fördelningen av budgetmedlen styrs mer utifrån önskad
lönestruktur.
Löneprocessen behöver förtydligas och arbetas med kontinuerligt, för att arbeta bort dagens
sammanpressade löneläge och få en ökad lönespridning. Förutom ett långsiktigt arbete enligt
ovan behöver cheferna i förvaltningarna bli bättre på att differentiera lönen vid löneöversynen.
Man behöver bli modigare och våga satsa på de som presterar riktigt bra (ex. kanske upp till
3000-4000 kr/mån), vilket inte sker så ofta idag. Man behöver ha en större medvetenhet om lön
som styrmedel, och det behöver tas fram en tydlig lönepolitik som svarar mot programmets ambition om konkurrenskraftiga löner.
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I kontakten med förvaltningarna kring lönesättning vid rekrytering har förvaltningarna relativt
stora mått av påverkansmöjlighet. Inom stora yrkesgrupper i Bemanningspoolerna finns i förväg
diskuterade lönespann där poolen själva avgör lön vid nyrekrytering. Vid enstaka tillfällen och
väldigt svårrekryterade tjänster kan förvaltningarna ges möjlighet till lönenivåer över lönestrukturen men det är då väldigt viktigt att närmaste chef tar ett stort ansvar för lönestrukturen och
verksamhetens budget. Om någon förvaltning vill sätta löner långt över befintlig lönestruktur
vänder sig avdelningen till Förhandlingsdelegationen för beslut. Om lönesättningen skulle hanteras på förvaltningen finns risk för olikheter i lönesättningen inom samma yrkesgrupper, och det
kan skapas ett lönemässigt a-lag och ett b-lag i staden. Det skulle även kunna leda till löneglidning
och att exempelvis enhetschefer anställs med samma lön som områdeschefer. Fri lönesättning
skulle kunna medföra skillnader i lön mellan könen.
Idag är det stor konkurrens nationellt av vissa yrkesgrupper exempelvis socialsekreterare, förskollärare, lärare, sjuksköterskor samt vissa tekniska yrkesgrupper. Där behövs ett medvetet arbetssätt
när det gäller löner för att kunna rekrytera inom dessa grupper samt ett nytt sätt att tänka avseende exempelvis karriärtjänster. Detta behöver lyftas och diskuteras mer med både Förhandlingsdelegation och förvaltningarna. Det behöver tydligare kopplas ihop personal/kompetensförsörjning och lönebildning.
Intervjuer med fackliga representanter om lönepolitiken
Lönenivån i Borås Stad är låg och sammanpressad, och det finns problem med differentieringen
vid lönerevision. Förutsättningarna för chefer att sätta lön efter prestation är små, och staden har
olika modeller som används vid lönerevisionen beroende på facklig tillhörighet. Dialogmodellen
är en modell, och de förvaltningar som ska använda den har svårt att genomföra den. Löneläget
är så lågt och sammantryckt att möjligheterna att differentiera i praktiken är små. Chefer vågar
inte heller differentiera, och det finns en benägenhet att sätta samma lön till underställda oavsett
prestation. De verksamheter som har många underställda per chef har mindre av differentierad
löneutveckling. Staden genomför olika former av riktade satsningar i samband med lönerevisionen årligen men oftast är det engångssatsningar som inte förmår rubba löneläget. Ett grundproblem i staden är Borås Stads budgetfokus. Det är ekonomin som styr, och om staden inte vill
satsa ekonomiskt på löner innebär det att förvaltningarna inte kan rekrytera eller behålla kompetent personal. Staden har dessa svårigheter inom flera yrkeskategorier, och exempelvis inom
gruppen förskollärare byter utbildad personal arbetsgivare och ersätts med i första hand outbildad
personal.
Det finns en glidning uppåt avseende löner vid rekrytering och det tillsammans med låg löneutveckling innebär det att nyrekryterad personal kommer in på ett högre löneläge än befintlig personal. Detta vållar på vissa förvaltningar och arbetsplatser stor irritation hos personalen.

2.3.2 Förmåner
I pp uttrycks att staden genom attraktiva anställningsvillkor och tydliga erbjudanden ska attrahera
de bästa medarbetarna och säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Olika former av anställningsförmåner ska utgöra en del av attraktiva anställningsvillkor.
intervjuer med personalansvariga om förmåner
Borås Stads förmåner är bra och konkurrenskraftiga i stora delar. Betydelsefulla förmåner där
staden står sig väl uppges vara pension, semesterdagar, försäkringar och friskvårdförmåner. Flextidsavtalet innebär möjligheter att kombinera arbete och fritid på ett flexibelt sätt. Flextiden har
stramats åt nyligen på grund av att avtalet innebar att många medarbetare arbetade för mycket,
men det finns fortfarande stora möjligheter till att ha flexibla arbetstider. Borås Stads friskvårds-
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förmåner skulle behöva kompletteras med mer av individuellt anpassade förmåner och friskvårdsarbete samt att förmånsutbudet kan utvecklas ytterligare.
De förmåner som Borås Stad erbjuder sina anställda markandsförs inte aktivt, och frågan är om
medarbetarna i staden eller tänkbara personer att anställa känner till villkoren. Det skulle kunna
vara en konkurrensfördel, både i att rekrytera och behålla personal, att göra stadens förmånspaket
mer känt. Borås Stad har ett oförtjänt dåligt rykte som arbetsgivare när man ser till förmånsområdet. Det är samtidigt svårt att veta hur stor betydelse förmånerna har för Borås Stads attraktionskraft som arbetsgivare. Särskilt då i sken av att förmånerna i sig är goda, men inte kända, och att
konkurrerande kommuner oftast har liknande förmåner. Förmånerna kan vara viktigare när det
gäller att behålla personal än vid rekrytering.
Det finns utvecklingsmöjligheter när det gäller distansarbete, dvs. möjligheten att förlägga sin
arbetstid utanför ordinarie arbetsplats. En utveckling av stadens policy för distansarbete skulle
medföra ökad konkurrenskraft i att rekrytera och behålla personal, särskilt avseende de grupper
medarbetare som pendlar till staden. Stadens hållning till distansarbete är restriktiv. Det noteras
även av flera att Borås Stads riktlinjer i frågan är daterade 1999 och omkring 15 år gamla 25. En del
svårigheter i frågan finns kring arbetsmiljöansvaret och uppföljning av arbetsuppgifter, och det
behöver staden ta ställning till för att skapa en hållning i frågan som är anpassad till ett dagens
arbetsliv och dess tekniska möjligheter.
Intervjuer med Stadskansliet om förmåner
Borås Stads förmåner är bra och står sig väl i konkurrens med andra arbetsgivare. Det finns exempel på medarbetare som har valt att arbeta i staden just på grund av förmåner och som har
accepterat ett lägre löneläge på grund av förmånerna. Borås Stad har också möjlighet att erbjuda
ett flexibelt arbetsliv genom flextidsavtalet, även om det har stramats åt något nyligen på grund av
att avtalet innebar att många medarbetare arbetade för mycket. Det är en viktig förmån som bidrar till hållbart arbetsliv. Staden behöver bli bättre på att marknadsföra sitt förmånspaket.
Det är svårt att veta hur stor effekt förmånerna har i termer av att det ökar stadens förmåga att
rekrytera och behålla personal. Förmånerna har betydelse, men de är troligen inte avgörande för
stadens konkurrenskraft. Inom vissa områden arbetar stadskansliet med att hitta kompletterande
förmåner som en del av att strategiskt bidra till kompetensförsörjningen. Fria pedagogiska luncher och nettolöneavdrag för busskort är två områden som avdelningen arbetar med i nuläget.
Distansarbete är ett svårt område, särskilt arbetsmiljömässigt. Det är även en svårighet att ha
samma för alla arbetsplatser då det varierar mycket om det finns möjlighet att bedriva sitt arbete
på annan plats, eftersom det förutsätter självständiga arbetsuppgifter. Riktlinjer och avtal omkring
distansarbete är omoderna och behöver revideras med utgångspunkt i flexibilitet. Distansarbete
ska fortsatt ske av särskild anledning. Detta då det lätt blir en svårighet vid distansarbete omkring
gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv.
Intervjuer med fackliga organisationer om förmåner
Det finns mycket kvar att göra när det gäller förmåner särskilt i de yrkesgrupper där konkurrensen om utbildad personal är stor. Det finns flera områden där det skulle göra stor skillnad med
förmåner och där staden tappar personal på grund av att man har det förmånligare i andra kommuner. Lönenivån är viktig. Om lönen är högre och förmånerna bättre då är det klart att många
medarbetare väljer att byta arbetsgivare och även kan tänka sig börja pendla till annan ort.

25

Borås Stad; Riktlinjer för distansarbete: 1999
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Borås Stad har ett gammalt, och i många delar inaktuellt, avtal om distansarbete med tillhörande
riktlinjer. Detta behöver revideras. I praktiken är inte inställningen till distansarbete så restriktiv
som gällande avtal uttrycker. Arbetsgivaren har mycket betänkligheter omkring arbetsmiljö och
ergonomi inom detta område. Ingen chef har möjlighet att vara så grundlig i arbetsmiljöfrågor på
ordinarie arbetsplats, så varför ha en såpass stringent hållning i förhållande till distansarbete?

2.3.3 Kompetensutveckling
I det personalpolitiska programmet uttrycks kompetensutveckling som en avgörande del i stadens
personal- och kompetensförsörjning.
Stadens kompetensutveckling samordnas delvis av Stadskansliet och deras arbete inom området
är tillgängligt via Stadens intranät. Där framgår som målsättning att medarbetare ska få kompetensutveckling. Behovet av utbildning och annan kompetensutveckling ska årligen kartläggas och
alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Varje förvaltning förväntas ta
fram sin egen kompetensutvecklingsplan som väver samman verksamhetsplan och medarbetarnas
individuella utvecklingsplaner. Pengar för detta ska avsättas i budget efter upprättade kompetensutvecklingsplaner. 26
Stadens arbete omkring kompetensutveckling och fortbildning följs bland annat upp genom
medarbetarenkäten som genomförs vartannat år.
Intervjuer med personalansvariga om kompetensutveckling
Borås Stads kompensutveckling när det gäller chefer är övervägande bra. Det finns ett genomtänkt utbud av utbildningar för tilltänkta och för nyare chefer i staden. Ytterligare chefsutveckling
efterfrågas för de som har arbetat som chefer en längre tid. Det är viktigt att det finns en sammanhållen struktur för kompetensutveckling i staden och detta finns till viss del genom att stadskansliet håller samman flertalet utbildningar i staden.
Frågor om karriär och alternativa karriärvägar måste drivas på Borås Stad nivå. Det är svårt att
driva detta på enhets- och förvaltningsnivå. Svårigheten ligger i att varje förvaltning har sina verksamhetsområden och karriärvägar och att arbetet på denna nivå har svårt att skapa lösningar mellan förvaltningar.
Staden är relativt bra på personalutveckling och kompetensutveckling, framför allt inom de tekniska förvaltningarna, vilket bidrar till att stärka konkurrenskraften vid rekrytering av personal.
Flera av dessa förvaltningar har en genomarbetad struktur för intern rörlighet i och mellan olika
delar av förvaltningen som en viktig del av kompetensutvecklingen av personalen, och som ett
led i att verka för att behålla och bygga upp kompetens.
Inom de ”mjuka” förvaltningarna föreligger en stor skillnad mellan olika yrkesgrupper. Vissa yrkesgrupper har väl utvecklade och självklara strukturer för kompetensutveckling, medan andra till
stora delar saknar årligen återkommande kompetensutveckling och utbildning. Det handlar här
om resurser och att personalen inte har tid till kompetensutveckling i dessa verksamheter och att
de budgetmässiga förutsättningarna saknas.
Intervjuer med Stadskansliet om kompetensutveckling
Fortbildning och kompetensutveckling av personalen är något som Staden är bra på. Till exempel
är de olika chefsutbildningarna som Borås Stad arrangerar en faktor som lockar nya medarbetare
till staden. Vidare arbetar Stadskansliet kontinuerligt med att arrangera utbildningar inom en rad
26

http://intranet.boras.se/anstallning/kompetensutveckling.4.6edd1c92145a6553b667779c.html
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olika områden och man försöker vara lyhörd inför hur utbildningsbehovet ser ut på förvaltningarna och arrangera utbildningsinsatser som motsvarar behoven. Den operativa kontakten med
förvaltningarnas personalfunktioner och chefer är en viktig del i arbetet med att identifiera utvecklingsbehoven. En del i att utveckla personalen är arbetet med karriär och alternativa karriärvägar.
Intervjuer med Fackliga företrädare om kompetensutveckling
Arbetet med kompetensutveckling och fortbildning inom respektive verksamhet är kopplat till
förvaltningens budgetläge. Vid gott budgetläge ges exempelvis klartecken till att studera på arbetstid och till annan kompetensutveckling, och när ekonomi är sämre dras det in. En annan
mekanism är att kompetensutvecklingen läggs på respektive medarbetare och att utvecklingen ska
ske inom ramen för befintlig tjänst utan att den totala mängden arbetsuppgifter ses över eller
minskar. Mer arbete med att budgetera för kompetensutvecklingen och mer av systematiskt arbete med förutsättningar för chefer och medarbetare att genomföra kompetensutvecklingen
måste till.

2.3.4 Hållbart arbetsliv
Det personalpolitiska programmet uttrycker att Borås Stad ska ha en arbetsmiljö som är hälsofrämjande, som stärker hållbart arbetsliv med goda arbetsplatser som bidrar till verksamhetens
mål. Arbetsmiljön ökar möjligheterna att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla goda medarbetare och ledare.
Borås Stad styrdokument inom området hållbart arbetsliv
Förutom det personalpolitiska programmet och plan för lika rättigheter och möjligheter finns
andra styrdokument och handböcker inom området hållbart arbetsliv.
Staden har en arbetsmiljöpolicy och mål för arbetsmiljöarbetet. Där uttrycks bland annat att
Borås Stad ska vara en organisation där medarbetare ges förutsättningar för goda arbetsinsatser.
Arbetsmiljöpolicyn gäller för samtliga förvaltningar men respektive verksamhet ska göra tillägg
och anpassa den efter sina förutsättningar och sin verklighet. Staden ska bedriva ett främjande
systematiskt arbetsmiljöarbete som syftar till att uppnå en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och
presterar efter bästa förmåga. Med ett hälsofrämjande synsätt på arbetsmiljöarbetet hjälper medarbetare varandra att lyckas. Alla medarbetare ska ha en säker och tillfredsställande arbetsmiljö. 27
SAM-hjulet beskriver stadens arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete och innefattar delarna
undersöka, (f)riskbedöma, genomföra och uppföljning. Varje del har egna verktyg och rutiner
kopplade till sig. 28
Intervjuer med personalansvariga om hållbart arbetsliv
Flertalet förvaltningar har höga sjuktal hos personalen och det finns på flertalet förvaltningar
pågående satsningar och påbörjat analysarbete omkring de lokala förhållandena och sjukfrånvarons orsak. Flera förvaltningar förklarar ökande ohälsotal med en pressad arbetssituation på
många arbetsplatser med hög arbetsbelastning. Personaltäthet är en viktig aspekt av hållbart arbetsliv, men det är många olika faktorer som spelar in. Det inte går att hävda att man lever upp
till lydelsen kring hållbart arbetsliv i programmet när sjuktalen är så höga.

27Arbetsmilöpolicyn

finns ej angiven bland stadens styrdokument och finns endast i HTML format på Borås Stads
intranät. Var och när policyn är antagen av staden framgår inte:
http://intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/arbetsmiljohandbok/arbetsmiljopolicymalforborasstadsarbetsmiljoarbe
te.4.6a33a9c61494be735843841b.html ; uppdaterad senast 2014-12-09
28http://intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/arbetsmiljohandbok/systematisktarbetsmiljoarbetesamhjulet.4.50aeda
1a14afdfac10436d5a.html
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Stadens arbete med SAM-kalendern är betydelsefullt och strukturerat. Det finns även strukturerade processbeskrivningar för rehabilitering 29 som kompletterar detta och som är till hjälp. Andra
viktiga aspekter är betydelsen av möjligheten till vård av barn utan att bli ifrågasatt, och det uttrycks av flera intervjuade som någonting som inte är självklart inom delar av den privata arbetsmarknaden som man konkurrerar med. På det sättet är arbetet med att underlätta för medarbetarna i dessa delar en konkurrensfördel för staden.
Ökade satsningar för att motverka ohälsan bland medarbetare efterfrågas, och det behövs här att
både arbetstid och andra resurser avsätts till arbetet. I nuläget handlar arbetet med sjuktalen om
att försöka ta hand om de som redan blivit långtidssjuka, och mycket sker på bekostnad av det
förbyggande arbetet. Det behöver finnas vägar att satsa på det förebyggande, och det är viktigt
för att på sikt få ned sjuktalen.
Förvaltningarna försöker underlätta för medarbetarna att få ihop arbete och fritid. Flextidsavtalet
i staden är här betydelsefullt och det bidrar till ett hållbart arbetsliv. Balans mellan arbete och
fritid är en mycket viktig faktor som hänger ihop med höga sjuktal. Mer av central styrning och
ledning kring hur förvaltningarna ska arbeta med hållbart arbetsliv efterlyses, även när det gäller
att förbygga och arbeta med hälsofrämjande insatser. Vissa förvaltningar har samarbete med central hälsoutvecklare i detta syfte, men även då återstår frågor som inte besvaras om hur staden vill
arbeta i riktning mot formuleringen i det personalpolitiska programmet.
Intervjuer med Stadskansliet om hållbart arbetsliv
Stadskansliet har arbetat mycket med hälsosam organisation på olika sätt, men det har inte fått
effekt. Sjukfrånvaron ökar i staden och det är även en nationell trend. Det har tagits olika initiativ
inom området, försöket med heltid för alla är ett av dessa 30. Det handlar i grunden om att ha ett
strategiskt tänkande och det finns avsikter, men hållbart arbetsliv är en mycket komplex process.
Under 2015 har påbörjats försök med psykosocial screening. Vid alla arbetsplatser med sjukfrånvaro över 15 % genomförs detta. Screeningen genomförs av Previa 31 och har fokus på arbetet.
Syftet är att få bättre grepp om vad som orsakar ohälsa på respektive arbetsplats. Försöket är inte
avslutat och inga resultat har presenterats, men en hypotes så långt in i försöket är att ledarskapet
är betydelsefullt. Staden bedriver också arbete genom medarbetarcentrum 32, vars uppdrag är att
underlätta för möjligheten att byta arbete för att komma ifrån inlåsningsprocesser som skapar
ohälsa.
Stadens jämställdhetsarbete är en viktig del av hållbart arbetsliv. Staden har förhållandevis små
skillnader i villkor mellan könen vilket är en framgångsfaktor.
Intervjuer med fackliga företrädare om hållbart arbetsliv
Borås Stad har svårt att svara upp mot formuleringen i det personalpolitiska programmet. Förvaltningarna i staden har väldigt olika förutsättningar för hållbart arbetsliv. Vad menar Staden
egentligen med hållbart arbetsliv? Stadens hållning till de medarbetare som inte riktigt klarar av
sitt uppdrag har hårdnat och förvaltningarna jobbar inte aktivt med rehab som man ska. I många
29Rehabilitering

- Steg för steg, Borås Stad: årtal saknas
Se även: Heltid för alla i Borås Stad – Slutrapport; 2014
31 Previa är Borås Stads upphandlade företagshälsovård och är en oberoende expertresurs i såväl det förebyggande
hälso- och arbetsmiljöarbetet som i rehabiliteringsärenden. Företagshälsovården har kompetens inom medicin, ergonomi, beteendevetenskap och organisationskunskap. Se mer:
http://intranet.boras.se/arbetsmiljoochhalsa/foretagshalsovard.4.25426939146a880d6da6decf.html
32 Medarbetarcentrum grundades 2006 som en kommunal samverkan, som idag omfattar fyra kommuner i Boråsregionen; Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum erbjuder b.la individuella samtal om jobbväxling.
Se mer: http://www.medarbetarcentrum.se/wp-content/uploads/2015/07/FolderMedarbcentrum_ht2015.pdf.
30
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fall kan medarbetare som inte riktigt fungerar på en arbetsplats mycket väl fungera bra med andra
arbetsuppgifter i staden. Svårigheten är att ingen förvaltning vill ta emot dessa medarbetare och
man mörkar de lediga tjänster man har för att slippa ta emot förflyttad personal. En del av förklaringen är att situationen är så pressad i många verksamheter att det inte finns utrymme för de
medarbetare som inte kan ge 100 %. Stora personalgrupper hinner inte med arbetet och upplever
sig otillräckliga. Den för höga arbetsbelastningen är ett stort arbetsmiljöproblem inom dessa områden.
Chefernas många underställda är ett betydande problem i många verksamheter. Detta ger bland
annat utrymme för informellt ledarskap och svårigheter i att driva frågor som delaktighet i APT, i
arbetsmiljön och andra frågor. I förlängningen leder detta till ohälsosamma arbetsplatser. SAM
kalendern är ett bra arbetssätt med en tydlig struktur som Borås Stads arbetsplatser ska använda.
Detta görs dock inte överallt på ett systematiskt sätt.

2.4 Chefskap och medarbetarskap
Chefskap och medarbetarskap uttrycks i det personalpolitiska programmet vara viktiga aspekter
för att bedriva bra verksamhet och varandras förutsättningar. Chefen ska vara väl förtrogen med
uppdraget från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas behov. Varje medarbetare ska ha en tydlig roll och se sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott medarbetarskap ska präglas av professionalism, engagemang, lärande och mod att tänka och handla i
nya banor. 33
Inom ramen för granskning av Borås Stads personalpolitik görs en uppföljande granskning av hur
staden arbetat för att komma till rätta med brister som konstaterades genom granskning av förutsättningarna för ledarskap i Borås Stad 2013. Förutsättningarna för chef- och ledarskap är också
en viktig del i Borås Stads personalpolitiska program och således intressant ur båda dessa perspektiv.

2.4.1 Resultat av Stadsrevisionens granskning 2013
Stadsrevisionen bedömde 2013 34 att väsentliga förbättringar av förutsättningarna för chefs- och
ledarskap på enhetschefsnivå skett sedan föregående granskning 2007 35, men att ett utvecklingsarbete kvarstod. Utifrån granskningens resultat lyftes följande utvecklingsområden:
•

De organisatoriska förutsättningarna behöver fortsatt utvecklas, framför allt med avseende på antal underställda. Hur motiveras skillnader mellan olika förvaltningar och verksamhetsområden?

•

Chefsrollen behöver förtydligas ytterligare, framförallt med avseende på chefen som administratör och ledare. I detta sammanhang behöver cheferna vägledas i chefsriktlinjerna och andra styrdokument – vad är
viktigast i allt det viktiga?

•

Innehållet i begreppet ”administration” och ”administrativa uppgifter” behöver blir föremål för en fördjupad analys framför allt med avseende på riskerna för skenbara besparingar inom administrationen som kan
få negativa effekter på ledarskapet.

•

Granskningen visar att arbetet i nämndernas utvecklingsenheter behöver förtydligas och ges en förankring i
verksamheternas behov.

•

Det administrativa stödet för cheferna behöver utvecklas;

Borås Stads personalpolitiska program 2014:5
Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad, Borås Stads Stadsrevision 2013
35 Att vara chef i Borås Stad – arbetsmiljö och förutsättningar, Borås Kommunrevison 2007
33
34
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o

Administrativa processer som berör enhetscheferna behöver ses över på central nivå med målsättningen att skapa likvärdiga och effektiva arbetssätt i staden, med administrativa system och systemstöd
för cheferna som förenklar och stödjer chefskapet.

o

Förvaltningarna behöver intensifiera sitt arbete med att utveckla organisatoriska och administrativa
förutsättningar som kan stödja enhetscheferna att nå upp till chefsriktlinjernas intentioner

2.4.2 Kommunstyrelsens och Stadskansliets åtgärder inom området
Flertalet av de vidtagna åtgärder och den chefsutveckling som anges i Stadsrevisionens rapport
från 2013 är fortfarande aktuella och arbete bedrivs fortsatt inom de områdena. 36
I förhållande till granskningsresultaten 2013 har Kommunstyrelsen vidtagit åtgärder inom ramen
för utvecklingsprojekt ”lust att lära möjlighet - att lyckas” 2013 till 2014 och i utvecklingsprojekt ”Ett
gott liv var dag” 2014 till 2015.
Arbetet med ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” bedrevs 2013-2014 och en handlingsplan arbetades
fram för att utveckla och förbättra arbetet i grundskolan i Borås Stad. I förhållande till Stadsrevisionens granskningsresultat har arbete bedrivits inom följande områden: Ett nytt uppdrag för rektor, nya ansvarsområden för rektorer, riktlinjer för skolledning och modell för uppdragsdialog.
Projektet har en gällande plan för implementering och uppföljning som löper fram till våren
2017. 37
Inom vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag” fick äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås en genomlysning med målet att ge boråsarna så bra service som möjligt
som är likvärdig var i kommunen man än bor. Genomlysningen resulterade i två handlingsplaner;
en verkställighetsplan som förvaltningschefer ansvarar för och en politisk handlingsplan som
antogs av Kommunstyrelsen, Stadsdelsnämnden Öster och Sociala omsorgsnämnden i augusti
2015 38.
I förhållande till granskningsresultat 2013 tar handlingsplanerna upp följande områden; chefens
uppdrag, hälsosam organisation och styrning och ledning. I handlingsplanerna finns även en rad
punkter som på olika sätt tangerar Borås Stads personalpolitiska program för berörda verksamheter 39. Fastställda handlingsplaner gäller från augusti 2015 till juni 2016.

2.4.3 Intervjuer med personalansvariga om chef- och medarbetarskap
Det har inte gjorts några avgörande insatser för att komma tillrätta med de identifierade bristerna
i staden kring förutsättningar för chef- och ledarskap. Det har tagits olika initiativ inom ramen för
projekten ”lust att lära – möjlighet att lyckas” där skolledares förutsättningar gicks igenom och vissa
åtgärder togs fram. Samma har skett inom äldreomsorgen och funktionshindersverksamheten
genom projektet ”Ett gott liv var dag”.
Skolledares och rektors förutsättningar har setts över och vissa förändringar av rektors administrativa stöd och förutsättningar för pedagogiskt ledarskap har genomförts. Förändringen har inneburit att varje rektor ska ha en biträdande rektor som har mer av administrativa uppgifter. Detta
har skett utan att extra resurser tilldelats och i praktiken har det inneburit att rektorer har fått ökat
administrativt stöd men som en följd även ökat antal underställda. Detta har inte lett till några
Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad, Borås Stads Stadsrevision 2013:7ff
Rapport om arbetet med handlingsplanen Lust att lära – Möjlighet att lyckas; Borås Stad: årtal saknas.
38 Vård och omsorgsprojektet ett gott liv var dag – Politisk handlingsplan & Verkställighetsplan; Borås Stad 201508–
201606
39 Verkställighetsplan 2015: punkterna 14-23, 25-30, 32-34 samt 36-37. Samt; Politisk handlingsplan 2015: punkterna
Förslag till definition om hälsosam organisation och Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg
36

37
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avgörande förbättringar i chefernas förutsättningar inom området. När det gäller projektet inom
äldreomsorgen ”Ett gott liv var dag” är detta nyligen avslutat och det finns nu handlingsplaner på
både politisk nivå och på tjänstemannanivå. Det är för tidigt att uttala sig om vad det kommer
innebära.
De utvecklingsbehov som identifierades av Stadsrevisionen 2013 kvarstår till största delen. När
det gäller antalet underställda per chef finns en stor spridning i staden. Alltifrån några få underställda till c:a 80 personer. Chefer i de tekniska förvaltningarna har oftast färre underställda än
chefer i de ”mjuka” förvaltningarna. Det är ett känt förhållande att kvinnodominerade yrken generellt sett har betydligt fler underställda per chef i staden. Det stora antalet underställda inom
vissa sektorer är ett problem som gör det svårt att följa det personalpolitiska programmet. Detta
då chef- och ledarskap är en av de grundläggande förutsättningarna för hållbart arbetsliv och arbetsmiljö, lön och löneutveckling samt innovationer och personalförsörjning. Chefernas förutsättningar är till största delen en budgetfråga.
Administrativ belastning för chefer är ett bekymmer vid förvaltningarna. Problemet är hur chefen
fördelar sin tid mellan administrativa uppgifter och chef/ledarskap. Kombinationen många underställda och tyngande administrativa uppgifter får konsekvenser för i vilken utsträckning cheferna kan leda verksamheten. Situationen innebär också att chefer tänjer på sina egna gränser och
arbetar utanför ordinarie arbetstid vilket leder till ökad flextid och i vissa fall ohälsa. En annan
konsekvens av chefens administrativa belastning är svårigheter att arbeta på strategisk nivå. Man
måste lägga mycket tid på operativa arbetsuppgifter. Antalet underställa och det administrativa
arbetet innebär också svårigheter för chefer att följa upp resultat i verksamheten och i förlängningen att bedöma medarbetarnas prestationer. Staden har under ett antal år arbetat med att skära
ned administrativa resurser, men ingen analys har gjorts av konsekvenserna.
Personal- och lönesystemet Heroma lyfts fram som ett föråldrat IT system som medför stor belastning för framför allt första linjens chefer. Systemet är hanterbart för chefer som har ett
mindre antal underställda, men de chefer som har ett stort kontrollspann har en ohållbar administrativ situation med att hantera stämplingar, frånvaro, mm.

2.4.4 Intervjuer med stadskansliet om chef- och medarbetarskap
Förändringarna av förutsättningarna för chef- och ledarskap i staden sedan 2013 handlar främst
om de riktade utvecklingsprojekten ”Lust att lära […]” och ”Ett gott liv var dag”. När det gäller
”Lust att lära […]” var en del av arbetet i projektet riktat mot rektors uppdrag och att denne behövde få tid till att vara pedagogisk ledare. Projektet ledde till en förstärkning av administrativ
personal. Förstärkningen finansierades genom att antalet rektorer minskade och det innebar att
varje rektor fick fler underställda, men mer administrativt stöd. I något fall hade en rektor upp till
90 underställda medarbetare. Den volymen medarbetare är omöjlig att hantera.
Inom Äldreomsorgen har olika former av administrativt stöd till chefer blivit allt mer vanligt förekommande. Koordinatorer och planerare är mer vanligt nu än för några år sedan. Det finns
fortfarande stora skillnader mellan antalet underställda mellan hårda och mjuka förvaltningar och
det är absolut också en genusfråga. Även nationellt sett finns denna skillnad, vilket arbetsmiljöverket visat 2014 40. Det förekommer mycket lite dialog om antalet underställda och administration för chefer och de andra slutsatserna i Stadsrevisionens rapport 2013. När det gäller projektet
”Ett gott liv var dag” finns nu både en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan som bland
annat avser att stärka och utveckla chefsöverenskommelsen 41. Chefsöverenskommelsen anger att
Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning: Arbetsmiljöverket, rapport 2014:3.
41 Borås Stad: Chefsöverenskommelse 110831 LA
40
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det är överställd chef som har ansvaret att respektive underställd chef har det stöd den behöver.
Det finns där möjlighet att ställa krav på sin chef men det är inte enkelt för chefer att göra det.
Frågan om antalet underställda är i många avseenden politisk. Det är svårt att arbeta med fasta tal
här och det behövs en politisk inriktning i frågan i staden.
Det finns vägar för att förenkla administrationen för cheferna i staden. Mer av centrala stödfunktioner inom personalområdet skulle vara ett sätt. Här är rekryteringsenhet och rehabenhet
två olika förslag. Men det krävs då en annan form av organisation och att staden beslutar sig för
en utökning av strategiska resurser. Ska HR-processerna och stödet till cheferna bli bra krävs mer
av specialisering än vad fallet är idag. Hindret för den utvecklingen är bristen på resurser.

2.4.5 Intervjuer med fackliga företrädare om chef- och medarbetarskap
Det är fortfarande stora skillnader mellan hårda och mjuka förvaltningar avseende chefernas förutsättningar, främst när det gäller antalet underställda. Vissa förvaltningar har totalt 50 medarbetare och ledningsfunktioner med fyra avdelningschefer, två enhetschefer samt förvaltningschef.
Så är det inte inom exempelvis hemtjänsten i stadsdelarna. Borås Stad anger i den personalekonomiska uppföljningen att närvarande ledarskap med personlig återkoppling är en viktig punkt
som karaktäriserar de organisationer med bättre frisktal 42. Förutsättningarna för detta finns inte
inom stora grupper av stadens medarbetare idag. Arbetsbelastningen är för hög och detta bidrar
till de höga sjuktalen. Antalet underställda per chef ökar snarare än minskar. Staden har svårt att
rekrytera chefer, och det plockas upp personal ur linjen för att staden ska kunna lösa chefsuppdraget.
Inom projektet ”lust att lära […]” gjordes försök att hitta lösningar för rektorerna och man gjorde
en omorganisation. Resultatet blev att fler rektorer fick fler underställda ibland på flera skolor.
Rektorerna fick även mer administrativt stöd. En annan del var uppdragsdialogen som varje rektor ska ha med sina medarbetare. Uppdragsdialogen fungerar inte. Rektorerna orkar inte ta uppdragsdialogen, och skjuter det framför sig på grund av den höga arbetsbelastningen.

2.5 Idéer, innovationer och ständiga förbättringar

Idéer, ständiga förbättringar och innovationer uppges i det personalpolitiska programmet vara
avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och förmåga att ge stöd och service till
kommunens innevånare och företag. Det bidrar till att genomföra visionen, stärka arbetsklimatet
och bilden av Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare. Chefer ska ge utrymme för kreativitet
hos medarbetarna och stimulera idéer och innovationer i verksamheten. Kreativitet uppges vara
avgörande för processen. 43

2.5.1 Borås Stads styrdokument inom området innovationer
Borås Stads arbete med ständiga förbättringar, idéer och innovationer regleras förutom i stadens
personalpolitiska program även i andra styrdokument. Det finns inom området en kvalitetspolicy
antagen 2013 44. Kvalitetspolicyn anger professionalism, engagemang och lärande som ledstjärnor 45, och i stadens styr och ledningssystem anges att policydokument ”[…]ska ange ett förhållningssätt men inte några fasta regler” 46.

Personalekonomisk redovisning; Borås Stad 2014:33f.
Borås Stads personalpolitiska program 2014:6
44 Borås Stads Kvalitetspolicy 2013 -2016
45 Ibid 2013:3
46 Borås Stads styr- och ledningssystem 2013:14. samt; Borås Stads riktlinjer för styrdokument 2013:5.
42
43
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Det finns även handböcker från Stadskansliet om ständiga förbättringar och analys av resultat. 47

2.5.2 Intervjuer med personalansvariga om innovationer
Stadens inriktning kring innovationer och idéer är bra, men fungerar inte i praktiken. Chefens och
medarbetarnas tid är en avgörande faktor för att arbetet med innovationer ska fungera. Det finns
inte utrymme för dialog mellan chef och medarbetare om hur arbetsätt, metoder och annat kan
utvecklas på arbetsplatsen. Det avsätts inte tid och möjlighet till reflexioner, och det påverkar det
kreativa klimatet och förmågan att arbeta med förbättringar. Styrningen och ledningen är viktig
inom området. Medarbetare på alla nivåer vill se resultat av sina idéer och det är en viktig del av
innovationer och även ett hållbart arbetsliv. Det finns många goda idéer och kreativ personal ute i
verksamheterna, men idéerna hinner inte tas om hand då förändring också innebär merarbete i
inledningsskedet.
Det saknas tid och struktur för chefer att jobba systematiskt med tydlighet i arbete, analys och
uppföljning inom området. Förvaltningarna har i vissa fall stabsfunktioner som bidrar positivt.
Detta genom att stabspersonal då kan ansvara för utvecklingsprocessen och skapa systematik och
uppföljning.
Förvaltningens ledningsgrupp är ett viktigt forum och de verksamheter som har fungerande ledningsgrupper har en mer kreativ miljö. Förvaltningens kultur är mycket viktig och det behöver
finnas ett sammanhang som genererar en kultur att förvaltningen måste vara innovativ för att
genomföra sitt uppdrag. Roller, mandat och ansvar är mycket viktigt. Grunden här är att ha självständiga tjänstemän som vågar tänka själva och som inte bara följer politiken. En tydlig rågång
mellan politiker och tjänstemän är central när det gäller att ha ett kreativt klimat.

2.5.3 Intervjuer med stadskansliet om innovationer
Staden har en kontrollerande kultur i flera avseenden och kreativitet behöver ett öppnare klimat.
Den kreativa punkten hos medarbetare är svår att nå genom kontroll, och det behövs mer handlingsutrymme och självständighet för att utveckla möjligheterna. Det behövs också tid för medarbetare och chefer. Det finns inte riktigt tidsmässigt utrymme i flertalet verksamheter för exempelvis reflexion, och medarbetare på alla nivåer har inte förutsättningar att tänka utanför boxen
och att arbeta med ständiga förbättringar.

2.5.4 Intervjuer med fackliga företrädare om innovationer
Chefer behöver vidgat utrymme för att arbeta med förbättringar och inte utvecklingsledare, samordnare och andra. Det är också viktigt för att lyfta medarbetarnas goda arbete. Det är svårt eftersom chefer har en mycket pressad situation och stor arbetsmängd. Det är även viktigt att hitta
vägar att premiera medarbetare så att de känner stolthet och vill utveckla sin arbetsplats.
Ökad delatighet för medarbetare är en viktig del i arbetet. Exempelvis genom forum som arbetsplatsträffar. Delaktighet ökar förståelsen och därmed orken för att arbeta men förbättringar

Så här arbetar vi med ständiga förbättringar i Borås Stad. Samt; Så här arbetar vi med analys av resultat i Borås
Stad. Årtal saknas på båda.
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3 Stadsrevisionens bedömningar
3.1 Inledning
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads
personalpolitiska program är ändamålsenlig, och om den genomförda personalpolitiken lever upp
till de personalpolitiska målsättningarna. Utgångspunkten för en bedömning av ändamålsenligheten är om personalpolitiken i program och genomförande är utformad på ett sätt som är effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Ovanstående innebär att ändamålsenligheten bedöms i två delar; i den första delen tas ställning
till om det personalpolitiska programmet är ändamålsenligt i sig, i den andra delen tas ställning till
om den genomförda personalpolitiken är ändamålsenlig.
Vår bedömning i den första delen är att det personalpolitiska programmet till största delen är
ändamålsenligt. Målsättningarna kan omfattas av många och uttrycker en idealbild som man kan
enas om.
Den genomförda personalpolitiken når i väsentliga delar inte upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet. Stadsrevisionen bedömer att bristerna är så betydande att den genomförda personalpolitiken inte kan betraktas som ändmålsenlig, givet att ändamålet är att Staden ska
kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Förhållandet blir särskilt allvarligt mot bakgrund
av en allt svårare rekryteringssituation.
Stadsrevisionens bedömningar av det personalpolitiska programmets ändamålsenlighet redovisas
nedan i förhållande till Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, Chefskap och medarbetarskap,
Ideér, innovationer och ständiga förbättringar samt styrning och ledning. Avsnittet avslutas med
en sammafattande bedömning.

3.2 Personalpolitikens styrning och ledning
Det personalpolitiska programmet (nedan pp) är en del av Borås Stads styr- och ledningssytem.
Den formella styrningen och ledningen inom det personalpolitiska området regleras främst genom reglementen och delegationsordning för Kommunstyrelsen och för nämnderna. Utöver
detta har staden riktlinjer, handböcker och andra arbetsbeskrivningar som anger hur staden vill
arbeta inom det personalpolitiska området.
Granskningen visar att det inte finns någon förvaltningsövergripande strategi för hur personalpolitiken ska drivas i riktning mot att målsättningarna i pp nås. Det strategiska personalarbetet är
otydligt och det finns en utbredd osäkerhet om roller, mandat och ansvar i strategiska personalfrågor. Stadskansliets personalfunktion (Personal och Förhandling) har genom Kommunstyrelsens ansvar uppdraget att driva de strategiska frågorna, men man har svårt att utföra arbetsuppgiften på grund av otydlig styrning och knappa personalresurser. Följden blir att respektive förvaltning gör strategiska ställningstaganden om hur arbetet för att nå intentionerna i pp ska bedrivas.
Det personalpolitiska arbetet i Borås Stad har en övervägande operativ prägel och saknar till stor
del strategisk kraft och koppling till ekonomiska perspektiv som kostnader för personalomsättning, ohälsa och oförmåga att rekrytera kompetent personal. Den personalekonomiska redovisningen är omfattande, men den följer inte upp alla delar av pp och saknar analyser på väsentliga
områden.
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Stadsrevisionens bedömning är att styrning och ledning inom området har betydande brister. Ett
långsiktigt, personalstrategiskt arbete som svarar mot intentionerna i det personalpolitiska programmet saknas. Uppföljningen saknar till betydande del analys, åtgärder och styrning.

3.3 Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor uttrycks i pp bestå av konkurrenskraftiga löner, förmåner,
kompetensutveckling och hållbart arbetsliv. Granskningen visar att Borås Stad i betydande delar
inte når upp till målsättningarna i pp och att staden i huvudsak inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Lönepolitik
Borås Stad ligger genomsnittligt på en lönemässigt lägre nivå än kringliggande kommuner och
kommuner i jämförbar storlek. Bakom den genomsnittliga bilden framträder yrkesgrupper som
ligger i nivå med konkurrerande arbetsgivare, samtidigt som det finns grupper som har betydligt
lägre lönenivåer än konkurrenterna. Bland de senare finns chefer på olika nivåer
Löneutvecklingen i staden är svag, har en begränsad differentiering och sker endast inom årlig
lönerevision. Det genomförs ingen analys av vad lönenivåerna och löneutvecklingen innebär för
förvaltningarnas förmåga att rekrytera kompetent personal och förmåga att genomföra sina verksamhetsuppdrag. De enskilda förvaltningarna saknar i betydande delar mandat att själva påverka
lönenivåer vid rekrytering och lönerevision.
Enligt Stadsrevisionens bedömning har Borås Stad inte konkurrenskraftiga löner och därmed
betydande svårigheter att rekrytera och behålla personal. Flertalet yrkesgrupper uppvisar en lönemässigt låg nivå vid jämförelse, vilket också gäller för yrkeskategorier som nationellt sett är
svårrekryterade. I stora delar saknar granskade förvaltningar förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt lönearbete i förhållande till pp uttryck om konkurrenskraftiga löner.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads låga lönenivåer och brist på sammanhållen lönepolitik innebär att man inte följer intentionerna i det personalpolitiska programmet, och att staden löper stor risk att inte klara sin kompetensförsörjning i en hårdnande konkurrens om kompetent personal. Vi bedömer därtill att det är ett tydligt fokus på bemanning, och att man i Staden
inte gör analyser av vilka konsekvenser för verksamheternas kvalitet och effektivitet en låglönepolitik som inte kan attrahera och behålla kompetent personal får.
Stadsrevisionen konstaterar vidare att Stadens lönepolitik - utöver att den är restriktiv – präglas av
en förhandlingslogik med utgångspunkt från förhandlingsdelegationens och Personal och förhandlings roller. Detta skapar otydlighet, olikheter, slumpmässighet och oförutsägbarhet för
nämnderna i styrningen och förmedlar också en brist på tillit till nämndernas egen förmåga att ta
ansvar för lönesättning och löneöversyn. Bedömningen är också att ordningen är ineffektiv eftersom detaljbeslut tas på fel nivå med åtföljande risker för att beslut tas om löner som inte bygger på relevant kunskap om verksamhet och marknadsförutsättningar.
Stadrevisionen bedömer att en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig lönepolitik måste bygga
på att Kommunstyrelsen anger ramarna för lönesättning och löneöversyner, och att nämnderna
med denna utgångspunkt har ansvar för lönebesluten utifrån sin budget. Detta innebär att Kommunstyrelsen utvecklar en övergripande styrning som bygger på marknadsförutsättningar och
långsiktighet och att förhandlingsmetodik och förhandlingslösningar mellan Kommunstyrelse/stadskansli och nämnder/förvaltningar inte tillämpas.
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Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att den starka betoningen på ekonomistyrning och
dess koppling till restriktioner för löneutvecklingen, riskerar att ge skenbara besparingar. Granskningen visar att analyserna av kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning, liksom av konsekvenserna för verksamhetsresultaten, är bristfälliga. Bedömningen är att den kortsiktiga ambitionen att hålla nere lönerna som en del av kraven på att hålla budget för året, riskerar att ge högre
kostnader på sikt enligt ovan. Ytterligare en dimension i detta ges av att nämnderna i en ökande
omfattning tvingas till kostsam inhyrning av personal inom bristyrken där personalomsättningen
är hög.
Stadsrevisionen bedömer att lönenivåerna måste höjas om Staden ska kunna leva upp till de egna
besluten om att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och om det ska vara möjligt att
rekrytera och behålla kompetent personal. Föreställningar som att ”det ryms inte inom budget”,
”vi har inte råd” och ”det blir för dyrt” måste inlemmas i en bredare professionell process om
budgetförutsättningar och utvecklade analyser av långsiktiga kostnader och vad personalen kan
och ska prestera för verksamhetsresultat.
Förmåner
Granskningen visar att Borås Stads förmåner är konkurrenskraftiga till vissa delar. Pensioner,
semester, försäkringar, friskvårdsförmåner, m.fl. är förmåner där Staden håller en god nivå. Samtidigt har oftast konkurrerande arbetsgivare liknande förmåner. De förmåner som tangerar stadens förmåga att erbjuda hållbart arbetsliv är lika viktiga att beakta för stadens konkurrenskraft.
Här är möjligheten till flexibelt arbetsliv och att kunna få en balans mellan arbetsliv och livet utanför arbetet väsentligt, och här har staden vissa konkurrensfördelar.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads förmåner i vissa delar lever upp till pp och är
konkurrenskraftiga, men att det är svårt att bedöma hur väsentligt detta är för konkurrensen om
arbetskraften, eftersom konkurrerande arbetsgivare ofta erbjuder förmåner på motsvarande nivåer. Vi bedömer samtidigt att förmånerna inte är tillräckligt kända, och att det därför är väsentligt att föra ut detta på ett medvetet sätt i rekryteringssammanhang. Det är därtill väsentligt att
återkommande analysera utvecklingen och vikten av förmåner och i vilken utsträckning de påverkar Stadens förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor och i förlängningen att
kunna rekrytera och behålla personal.
Kompetensutveckling
Borås Stads arbete med kompetensutveckling är i vissa delar bra och konkurrenskraftigt. Kompetensutvecklingen är bra när det gäller chefer och där har staden en väl sammanhållen struktur
inom området. Även inom andra områden har Staden ett strukturerat och flexibelt arbete med att
tillgodose stadens behov av kompetensutveckling centralt i staden. Kompetensutvecklingens förutsättningar skiljer sig åt i staden med i å ena sidan strukturerad och återkommande kompetensutveckling kopplad till verksamhetsbehoven och å andra sidan sporadisk kompetensutveckling
kopplad till budgetförutsättningar.
Stadsrevisionens bedömning är att stadens arbete med kompetensutveckling inom vissa områden
lever upp till målsättningarna i pp och bidrar positivt till stadens konkurrenskraft och attraktiva
anställningsvillkor. Det är samtidigt så att förutsättningarna är olika inom nämnderna, inte minst
beroende på ekonomiska restriktioner. Staden har stora grupper medarbetare inom mjuka förvaltningar där systematisk kompetensutveckling saknas vilket innebär att man inte lever upp till
målsättningarna i pp.
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Hållbart arbetsliv
Hållbart arbetsliv täcker i pp in ett antal områden som både har med individens möjligheter till
balans i livet på kort och lång sikt och arbetsmiljö som kan främja hälsa och förebygga ohälsa att
göra. Det handlar också om organisationskultur, människosyn och olika aspekter av mångfald.
Flertalet förvaltningar har hög sjukfrånvaro, och man menar att en av förklaringarna till detta är
att många medarbetare har en pressad arbetssituation. Det saknas till stor del ett sammanhållet
arbete för staden omkring hållbart arbetsliv och hur förvaltningarna ska bedriva hälsofrämjande
och förebyggande arbete. Förvaltningarna utformar och driver detta arbete själva, och i flera fall
pågår analysarbete och förvaltningsspecifika åtgärder. Balansen mellan arbetsliv och fritid är en
viktig aspekt inom området, och förmåner kopplade till detta, som t ex flextidsavtalet är viktiga
för stadens konkurrenskraft. Staden har ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabarbete. Det pågår arbete i staden med ytterligare yrkesspecifika och generella förmåner.
Stadsrevisionens bedömning är att stadens arbete med hållbart arbetsliv i delar inte lever upp till
formuleringen i pp. Sjukfrånvaro/ohälsa utvecklas åt fel håll i många förvaltningar. Här finns
förvisso en nationell trend av ökande ohälsotal som bidragande förklaring, men det betonar snarare vikten av kraftsamling på området. Hållbart arbetsliv kan i övrigt bedömas vara konkurrenskraftigt i vissa avseenden. Staden möjliggör för medarbetare att kombinera arbetsliv och privatliv
på ett ändamålsenligt sätt, t ex genom flextid, och genom att ha en tillåtande organisationskultur
när det gäller vård av barn och föräldraledighet. Vi bedömer att möjligheter till distansarbete är en
konkurrensfördel. Stadens hållning till distansarbete är omodern och inte anpassad till samtidens
tekniska förutsättningar.
Hållbart arbetsliv har en tydlig koppling till ledarskapets förutsättningar som berörs i nedanstående avsnitt.

3.4 Chefskap och medarbetarskap
Chefskap och medarbetarskap är en viktig del av det personalpolitiska programmet och inom
ramen för granskningen görs även en uppföljande bedömning av Stadsrevisionens granskning av
förutsättningarna för ledarskap 2013.
Borås Stad bedriver sedan tidigare arbete inom området chef och ledarskap, och man har sedan
2013 vidtagit vissa åtgärder inom utvecklingsprojekten ”Lust att lära – möjlighet att lyckas” och ”Ett
gott liv var dag”. Båda projekten har antagna handlingsplaner och planer för uppföljning.
Arbetet om förutsättningar för ledarskap som bedrivits inom utvecklingsprojektet "lust att lära”
har i allt väsentligt inneburit att rektorer fått ökade administrativa resurser men samtidigt ökat
kontrollspann. Dokument framtagna som en följd av projektet ”Riktlinjer för skolledning ”2013
och ”Instruktion för rektor” 2014 tangerar väl Stadsrevisonens granskningsresultat om att chefsrollen ytterligare behövde förtydligas.
Inom projektet ”Ett gott liv var dag” finns sedan augusti 2015 antagna handlingsplaner som på flertalet punkter har bäring på Stadsrevisionens granskningsresultat 2013, men dessa handlingsplaner
löper till juni 2016, varför det inom ramen för granskningen inte går att uttala sig om dess inverkan på området. Stadsrevisionen noterar dock att flertalet punkter i båda handlingsplanerna på
flera sätt tangerar viljeinriktningen i det personalpolitiska programmet.
Granskningen visar att det fortfarande finns stora skillnader i antalet underställda per chef i staden, och att antalet underställda i vissa fall har ökat som ett resultat av att administrativ förstärkning och ev förändringar antalet underställda genomförs inom ekonomisk ram. Det förekommer
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dessutom försämringar i det att chefer har fått ett ökat antal underställda utspridda på fler geografiska enheter. Granskningen visar även att innehållet i begreppen administration och administrativa uppgifter inte varit föremål för en fördjupad analys.
Stadsrevisionen bedömer att förutsättningarna för chefer/ledare inte har förändrats på något genomgripande sätt sedan granskningen om förutsättningar för ledarskap genomfördes 2013. Detta
påverkar hela det personalpolitiska området och möjligheterna att uppfylla ambitionerna det personalpolitiska programmet, eftersom förutsättningarna för chefer har betydelse för samtliga områden.

3.5 Idéer, innovationer och ständiga förbättringar
Granskningen visar att stadens intentioner i pp för idéer, innovationer och ständiga förbättringar
är bra, men att de i stora delar inte nås i praktiken. Medarbetare och chefer har för begränsad tid
för reflexion och dialog, vilket har en negativ inverkan på det kreativa klimatet och förmågan att
omsätta idéer om förbättringar i praktiken. Vidare saknas en systematisk struktur för arbetet med
analys och uppföljning som viktiga delar. Det förekommer vid förvaltningar att stabsfunktioner
tar ansvar för dessa delar och bidrar positivt. Styr och ledningsfunktionerna är viktiga inom området och grunden för ett kreativt klimat är tydlighet i roller, mandat och ansvar.
Stadsrevisionens bedömning är att staden har ett i vissa delar ändamålsenligt arbete inom området genom handbocker om ständiga förbättringar, analys och kvalitetspolicyn . I väsentliga delar
når dock inte staden fram till ambitionen i det personalpolitiska programmet. En viktig faktor här
är att vare sig chef eller medarbetare har tid eller kreativt utrymme för att leva upp till programmets intentioner.

3.6 Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionen bedömer att innehållet i det personalpolitiska programmet är ändamålsenligt. Det
innehåller formuleringar som nämnder och Kommunstyrelse enas om. Implementeringen - på
vilket sätt och i vilken grad programmet förverkligas i genomförd personalpolitik inom nämndernas verksamhetsområden - uppvisar dock en annan bild när det gäller ändamålsenlighet. Granskningen visar att den genomförda personalpolitiken i betydande omfattning inte når upp till de
personalpolitiska målsättningarna.
Styrningen och ledningen av det personalpolitiska området präglas av otydlighet när det gäller
fördelning av roller, mandat och ansvar, och ett långsiktigt, strategiskt arbete saknas till stor del.
Analyser av den förda personalpolitiken med konsekvensbeskrivningar av t ex lönevillkoren är
bristfälliga. Det personalpolitiska arbetet är till stor del operativt inriktat, och bygger på en personaladministrativ tradition och logik snarare än en att ta sin utgångspunkt i det man brukar kalla
HR (Human Resource) som bygger på en långsiktig, strategisk syn på personalen som en resurs
för att uppnå verksamhetsmålen.
Även om utvecklingen av en ändamålsenlig personalpolitik till stor del handlar om styrning, synsätt och värderingar, så är resursfrågan väsentlig i det konkreta personalarbetet. Det är väsentligt
att resurser säkerställs inom stadskansli och vid förvaltningar när det gäller att ge förutsättningar
för att utveckla verksamheten i en riktning som medger att målsättningarna i det personalpolitiska
programmet kan nås. Personal och förhandling måste ges de resursmässiga förutsättningarna att
utveckla sin strategiska roll i stadens HR-arbete. Även förvaltningarnas förutsättningar behöver
ses över i detta avseende. En viktig del i detta är att kapaciteten för att analysera personalområdet
förstärks så att konsekvenser av förd personalpolitik kan tas fram som underlag för åtgärder och
styrning.
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Staden har inte konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Betydande brister föreligger när det gäller
lönenivåer/löneutveckling, Hållbart arbetsliv, förutsättningar för chefskap, förutsättningar för
innovationer, liksom till viss del när det gäller kompetensutveckling. Förhållandena är något
bättre när det gäller anställningsvillkor (förmåner) utöver lön. I detta avseende har Staden villkor
som är på likvärdig nivå med de arbetsgivare man konkurrerar med.
Bristerna bedöms utgöra en allvarlig risk för stadens kompetensförsörjning och därigenom även
för förvaltningarnas förmåga att nå kvalitet och effektivet i verksamheterna.
Kunskapen om i vilken omfattning Hållbart arbetsliv, Kompetensutveckling och Förmåner utöver lön ligger till grund för söka sig till en verksamhet och att vilja stanna kvar behöver utvecklas
för att det ska vara möjligt att avgöra hur dessa faktorer bidrar till att skapa konkurrenskraftiga
anställningsvillkor.
Förutsättningarna för chefer/ledare granskades av Stadsrevisionen för drygt två år sedan. Vi bedömer att chefernas villkor har förändrats endast marginellt, och att det inte pågår några genomgripande processer för att förändra situationen. I enlighet med nedanstående beskrivning av lönesituationen, är chefslönerna inte konkurrenskraftiga.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads låga lönenivåer och brist på sammanhållen lönepolitik innebär att man inte följer intentionerna i det personalpolitiska programmet, och att Staden löper stor risk att inte klara sin kompetensförsörjning i en hårdnande konkurrens om kompetent personal. Vi bedömer därtill att det är ett tydligt fokus på bemanning, och att man i Staden
inte gör analyser av vilka konsekvenser för verksamheternas kvalitet och effektivitet en låglönepolitik som inte kan attrahera och behålla kompetent personal får.
Stadsrevisionen konstaterar vidare att lönepolitiken - utöver att den är restriktiv – präglas av en
förhandlingslogik med utgångspunkt från förhandlingsdelegationens och Personal och förhandlings roller. Detta skapar otydlighet, olikheter, slumpmässighet och oförutsägbarhet för nämnderna i styrningen och förmedlar också en brist på tillit till nämndernas förmåga att ta ansvar för
lönesättning och löneöversyn. Bedömningen är att ordningen därtill är ineffektiv eftersom detaljbeslut tas på fel nivå med åtföljande risker för att beslut tas om löner som inte bygger på relevant
kunskap om verksamhet och marknadsförutsättningar.
Stadrevisionen bedömer att en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig lönepolitik måste bygga
på att Kommunstyrelsen anger ramarna för lönesättning och löneöversyner, och att nämnderna
med denna utgångspunkt har ansvar för lönebesluten utifrån sin budget. Detta innebär att Kommunstyrelsen utvecklar en tydlig, övergripande styrning som bygger på marknadsförut- sättningar
och långsiktighet och att förhandlingsmetodik och förhandlingslösningar mellan Kommunstyrelse/stadskansli och nämnder/förvaltningar inte tillämpas.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att den starka betoningen på ekonomistyrning och
dess koppling till restriktioner för lönekostnaderna, riskerar att ge skenbara besparingar. Granskningen visar att analyserna av kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning, liksom av konsekvenserna för verksamhetsresultaten, är bristfälliga. Bedömningen är att den kortsiktiga ambitionen att hålla nere lönerna som en del av kraven på att hålla budget för året, riskerar att ge högre
kostnader på sikt enligt ovan. Ytterligare en dimension i detta ges av att nämnderna i en ökande
omfattning tvingas till kostsam inhyrning av personal inom bristyrken där personalomsättningen
är hög, bl a som en följd av att medarbetare kan göra ”lönekarriär”.
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Stadsrevisionen bedömer att lönenivåerna måste höjas på identifierade områden om Staden ska
kunna leva upp till de egna besluten om att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och
om det ska vara möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal. Föreställningar som att
”det ryms inte inom budget”, ”vi har inte råd” och ”det blir för dyrt” måste inlemmas i en bredare professionell process om budgetförutsättningar, utvecklade analyser av långsiktiga kostnader,
och vad personalen kan och ska prestera för verksamhetsresultat.
Det personalpolitiska programmet ger utryck för höga ambitioner och tilltro till personalen och
dess roll för att nå verksamhetsmålen, och också för att personalen genom kreativitet och självständighet är den viktigaste faktorn för verksamhetens långsiktiga utveckling.
Den faktiskt genomförda personalpolitiken och synen på personalen präglas i alltför hög grad av
ett kortsiktigt personaladministrativt tänkande där kostnader och regler för personalen ligger i
förgrunden, snarare än en långsiktig, förtroendefull och strategisk syn på personalen som den
viktigaste resursen för att uppnå målen i verksamheten.
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2015-09-22
2015-09-22
2015-09-23
2015-10-01
2015-10-01
2015-10-08
2015-10-13

31

Stadskansliet:
Intervju med Personal/Förhandlings ansvarig 1 och 2
Intervju med Personal/Förhandlings ansvarig 3 och 4

2015-10-27
2015-10-28

Fackliga företrädare:
Gruppintervju med fackliga företrädare 1-4

2015-11-02

32

Bilagor
BILAGA 1 – Jämförelse Befattningar Större Städer
Kolumnen "Antal" redogör för det antal av den befattningen Borås Stad rapporterat in. Samtliga
summor inkluderar eventuella lönetillägg och avser tillsvidareanställda arbetstagare.
Kolumnerna "10 percentilen", "median" och "90 percentilen" visar hur Borås Stads löner inom respektive befattning avviker från den genomsnittliga medianen inom respektive percentil för samma
befattning i de 8 jämförelsekommunerna. För att underlätta läsning har positiv avvikelse villkorsformaterats med grön färg och negativ avvikelse med röd färg. Gul färg indikerar ingen avvikelse
och orsaken till detta är att jämförelsetal saknas. Antingen på grund av att befattningen inte är
relevant för kommunal verksamhet eller för att antalet befattningar som inrapporterats är för få
alt. inte inrapporterats alls. I de fall det ändå framkommit uppgifter trots mycket litet antal av
viss befattning har även dessa befattningar gulmarkerats av anonymitetsskäl (Under 3 i antal har
alla ev. uppgifter tagits bort och under 6 redovisas endast m). Uppgifterna finns dock med i totalsummeringen.
Viktigt att beakta vid analys av enskilda befattningar är att det kan förekomma avvikelser vid kategorisering eller övrig inrapportering som påverkar resultatet.
Sammanställning, Borås Stads medianlöner jämfört med 8 andra större städer 2014
Borås Stads avvikelse i kr jmf. Referenskommuner
Befattning
Antal 10 Percentilen Median 90 Percentilen
Administratör, annan
68
-666
-383
511
Administratör, ekonomi
35
52
-363
-1172
Administratör, information
0
0
0
Administratör, IT
8
0
2465
0
Administratör, personal/löner
31
-1041
-590
-2883
Administratör, skola/fritid
64
-407
-61
152
Administratör, socialtjänst
18
-1182
-216
-1045
Administratör, vård
0
0
0
Administratör, övergripande verksamhet
41
-1650
-444
-597
Ambulanssjuksköterska
0
0
0
Ambulanssjukvårdare
0
0
0
Anestesisjuksköterska
0
0
0
Anhörig-/närståendevårdare
0
0
0
Anläggningsarbete
43
-1317
-655
-7
Antikvarie
8
0
-3741
0
Arbetsterapeut
36
-793
-2
-251
Arbetsterapibiträde
2
0
0
0
Arkivarie
3
0
2859
0
Audionom
1
0
0
0
Badmästare
28
202
511
564
Badpersonal
2
0
0
0
Barnmorska, mottagning/rådgivning
0
0
0
Barnmorska, vårdavdelning
0
0
0
Barnskötare
340
-297
-96
131
Barnsköterska
0
0
0
Behandlingsassistent/Socialpedagog
33
-274
-1107
1388
Bibliotekarie
62
-410
-1096
-2688
Biblioteksassistent
19
-127
-178
-627
Biståndsbedömare
59
-514
689
266
Biträdesarbete, annat
0
0
0
Brandingenjör
0
0
0
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Brandinspektör
Brandman
Brandmästare
Bygglovshandläggare
Byggnadsinspektör
Dagbarnvårdare
Dietist
Distriktssjuksköterska
Dövtolk/Teckenspråkstolk
Elektriker/elmontör
Elevassistent
Familjerådgivare
Fastighetsskötare
Fordonsförare
Fotvårdsspecialist
Friskvårdsarbete
Fritidskonsulent/Turistkonsulent
Fritidsledare
Fritidspedagog
Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt
Fältsekreterare
Företagsläkare
Företagssjuksköterska
Förrådsarbete
Förskollärare
Handläggare, annan
Handläggare, ekonomi
Handläggare, information
Handläggare, IT
Handläggare, konsumentfrågor
Handläggare, miljöfrågor
Handläggare, personal/löner
Handläggare, upphandling/inköp
Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Hantverkararbete m.m., annat
Hantverkare
Hemspråkstränare
Hjälpmedelskonsulent
Ingenjör, allmänteknisk
Ingenjör, annan
Ingenjör, drift
Ingenjör, fastigheter
Ingenjör, hälso- och sjukvård
Ingenjör, park/gator
Instruktör/Handledare
Integrationshandläggare
Jurist
Kock
Kontorsvaktmästare
Kostekonom
Kostrådgivare
Kulturarbete
Kulturarbete, annat
Kultursekreterare
Kurativt arbete, annat
Kurator
Köks- och måltidsarbete, annat
Lantbruksarbete
Ledning, administration

8
3
25
2
194
20
34
39
8
73
87
14
23
8
820
140
45
20
12
8
6
41
9
51
30
27
6
10
12
20
9
3
19
4
184
6
1
9
20
3
2
33
12
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0
0
0
0
0
0
0
-1359
0
0
358
-1190
0
-297
0
0
0
-149
-666
-394
-481
0
0
0
-460
188
105
-821
-4489
0
0
705
0
-121
218
718
0
0
0
-2786
289
1739
0
0
0
0
0
190
0
0
0
0
0
0
0
-1112
0
0
12706

0
0
0
0
-692
38
0
-306
0
0
154
-896
-1531
-540
0
0
486
-225
-373
-1372
253
0
0
-835
-755
308
359
-1618
-83
-947
-3497
-867
-1319
-1445
-2256
-80
0
0
-3718
-1074
-1207
-2252
0
-2223
0
-5151
3050
55
-1376
0
0
2374
-90
-1176
0
-295
0
0
1042

0
0
0
0
0
0
0
-366
0
0
-100
-596
0
-801
0
0
0
-741
-771
-963
628
0
0
-1312
-1254
285
947
-6149
4288
0
0
99
0
-4701
-894
-1334
0
0
0
-4754
2117
204
0
0
0
0
0
-453
0
0
0
0
0
0
0
-589
0
0
-13258

Ledning, annan
Ledning, barnomsorg
Ledning, ekonomi
Ledning, funktionshindrade
Ledning, hälso- och sjukvård
Ledning, information
Ledning, IT
Ledning, kultur, turism och fritid
Ledning, köks- och måltidsarbete
Ledning, personal
Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete
Ledning, räddningstjänst
Ledning, skola
Ledning, skola och barnomsorg
Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, funktionshindrade
Ledning, socialt och kurativt arbete
Ledning, städ, tvätt och renhållning
Ledning, tandvård
Ledning, tekniskt arbete
Ledning, äldreomsorg
Logoped
Lokalvårdare/städare
Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring
Läkare ej legitimerad, annan
Läkare legitimerad, annan
Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring
Lärar-, förskollärararbete, annat
Lärarassistent
Lärare grundskola, senare år
Lärare grundskola, tidigare år
Lärare gymnasium, allmänna ämnen
Lärare gymnasium, yrkesämnen
Lärare, folkhögskola
Lärare, kulturskola
Lärare, praktiska/estetiska ämnen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Museiarbete
Måltidspersonal
Måltidspersonal, mottagningskök
Mätningsingenjör
Park-/trädgårdsarbete
Parkeringsvakt/trafikövervakare
Personlig assistent
Psykiatrisjuksköterska
Psykolog
Psykoterapeut
PTP-psykolog
Receptionist, telefonist
Rehabiliterings- och förebyggande arbete, annat
Rektor
Renhållningsarbete
Röntgenbiträde
SFI-lärare
Sjukgymnast
Sjukgymnastikbiträde
Sjuksköterska, annan
Sjuksköterska, annan specialistinriktning
Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik

35

10
38
2
33
2
1
36
21
1
10
7
1
33
2
54
81
1
232

2
10
205
411
223
95
44
104
4
21
2
148
4
19
20
206
2
12
3
23
69
3
13
37

168

8737
40
0
0
0
0
0
-2783
-1012
0
0
0
-3343
0
0
-2544
0
0
-5838
-2352
0
709
0
0
0
0
0
-1625
-282
-584
-1017
-781
0
-1473
-433
0
-622
0
-287
0
314
21
0
-600
0
-1976
0
0
456
0
-2902
0
0
-404
-1197
0
0
0
-1318

5923
-1923
0
-3895
0
0
0
-6849
-487
0
0
0
1604
-10613
0
-2156
0
0
-9278
-3579
0
887
0
0
0
0
0
-358
-544
-1149
-1118
-722
0
-1880
-258
-1641
-358
0
252
2832
-777
-93
0
253
0
-1891
0
-3450
-151
-4018
-2449
-3631
0
-841
-55
0
0
0
-959

9631
-3255
0
-5862
0
0
0
-4740
1590
0
0
0
-5963
0
0
896
0
0
-7528
-4881
0
555
0
0
0
0
0
-1725
126
-1929
-2043
-1672
0
-642
-181
0
-433
0
-84
0
-4403
-662
0
-213
0
-1218
0
0
-877
0
-3783
0
0
-1147
-378
0
0
0
-1427

Sjuksköterska, specialfunktion
Skolarbete, annat
Skolläkare
Skolsköterska
Skötare, behandlingsarbete
Skötare, mottagning
Skötare, vårdavdelning
Socialsekreterare
Socialt arbete, annat
Specialistläkare
Speciallärare
Specialpedagog
Studie- och yrkesvägledare
Städ-, tvätt- och renhållningsarbete, annat
Syn-, hörsel- och talpedagog
Systemutvecklare
Teknikarbete, annat
Tekniker, allmänteknisk
Tekniker, annan
Tekniker, drift
Tekniker, hälso- och sjukvård
Tekniker, IT
Tekniker, lantmäteri
Turism- och fritidsarbete, annat
Turismarbete
Tvätteriarbete
Undersköterska, habilitering
Undersköterska, hemvård/hemsjukvård
Undersköterska, mottagning
Undersköterska, vård-/specialavdelning
Undersköterska, äldreomsorg
Vaktmästare
Vårdare, dagverksamhet
Vårdare, gruppboende
Vårdbiträde, habilitering
Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård
Vårdbiträde, äldreomsorg
Totalsumma

2
32

136
8
62
47
22
10
14
12
9
11
37
1

259

1440
58
78
235
221
8108

36

0
0
0
766
0
0
0
123
0
0
-796
871
-619
0
0
-3523
0
-50
0
-1764
0
366
0
0
0
0
80
0
0
0
875
-1110
-764
-349
0
0
-303
-745

0
0
0
369
0
0
0
-187
760
0
-625
65
343
0
0
588
1358
-532
-1637
-43
0
2284
0
0
0
0
440
0
0
0
601
47
211
259
0
0
-455
-878

0
0
0
-241
0
0
0
-1198
0
0
29
-695
-1106
0
0
-2965
0
-929
0
-2682
0
1157
0
0
0
0
-134
0
0
0
572
-314
-272
162
0
0
74
-1590

BILAGA 2 – Jämförelse Befattningar jämförelsekommuner
Kolumnen "Antal" redogör för det antal av den befattningen Borås Stad och samtliga jämförelsekommuner rapporterat in. Samtliga summor inkluderar eventuella lönetillägg och avser tillsvidareanställda arbetstagare.
Kolumnerna "10 percentilen", "median" och "90 percentilen" visar hur Borås Stads löner inom respektive befattning avviker från den genomsnittliga medianen inom respektive percentil för samma
befattning i jämförelsekommunerna. För att underlätta läsning har positiv avvikelse villkorsformaterats med grön färg och negativ avvikelse med röd färg. Gul färg indikerar ingen avvikelse
och orsaken till detta är att jämförelsetal saknas på grund av att antalet befattningar som inrapporterats är för få alt. inte inrapproterats alls. I de fall det ändå framkommit uppgifter trots mycket litet antal av viss befattning har även dessa befattningar gulmarkerats av anonymitetsskäl (Under 3 i antal har alla ev. uppgifter tagits bort och under 6 redovisas endast m). Uppgifterna finns
dock med i totalsummeringen.
Viktigt att beakta vid analys av enskilda befattningar är att det kan förekomma avvikelser vid kategorisering eller övrig inrapportering som påverkar resultatet.
Lönenivåer - Borås Stads avvikelse från medianlöner jämfört med sjuhäradskommunerna och Alingsås 2015
201505- JMF sjuhäradskommunerna+alingsås
Antal
Borås avvikelse i Kr
AID etikett
Borås Jmf kommuner P10 Median P90
0
- (ogiltig) 6
101010A - Ledning, administration - A
15
3
101011B - Ledning, ekonomi - B
1
1
101011C - Ledning, ekonomi - C
2
1
101012B - Ledning, personal - B
4
101012C - Ledning, personal - C
8
101013C - Ledning, information - C
2
1
101014B - Ledning, IT - B
1
103510B - Ledning, socialt och kurativt arbete - B
5
1
103510C - Ledning, socialt och kurativt arbete - C
25
7
-1 287
103511B - Ledning, äldreomsorg - B
8
1
103511C - Ledning, äldreomsorg - C
70
11
-1 855 -700 -1 800
103511L - Ledning, äldreomsorg - L
5
103512B - Ledning, funktionshindrade - B
3
2
103512C - Ledning, funktionshindrade - C
31
7
-3 700
103512L - Ledning, funktionshindrade - L
1
103513C - Ledning, socialtjänst äldreomsorg funkhindr - C
1
7
104010B - Ledning, skola - B
8
1
104011B - Rektor - B
5
104011C - Rektor - C
54
21
-240
-100
-890
104011L - Rektor - L
24
3
104012B - Ledning, barnomsorg/förskola - B
3
104012C - Ledning, barnomsorg/förskola - C
36
8
-2 925
104013B - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - B
2
2
104013C - Ledning, skola och barnomsorg/förskola - C
2
104510B - Ledning, kultur, turism och fritid - B
8
104510C - Ledning, kultur, turism och fritid - C
19
3
104510L - Ledning, kultur, turism och fritid - L
3
1
105010B - Ledning, tekniskt arbete - B
6
1
105010C - Ledning, tekniskt arbete - C
41
3
105010L - Ledning, tekniskt arbete - L
5
106010B - Ledning, köks- och måltidsarbete - B
4
37

106010C - Ledning, köks- och måltidsarbete - C
106010L - Ledning, köks- och måltidsarbete - L
106510L - Ledning, städ, tvätt och renhållning - L
109090B - Ledning, annan - B
109090C - Ledning, annan - C
151010 - Handläggare, övergripande verksamhet 151010C - Handläggare, övergripande verksamhet - C
151011 - Handläggare, ekonomi 151011C - Handläggare, ekonomi - C
151012 - Handläggare, personal/löner 151012C - Handläggare, personal/löner - C
151012L - Handläggare, personal/löner - L
151013 - Handläggare, information 151014 - Handläggare, IT 151015 - Handläggare, upphandling/inköp 151016 - Handläggare, konsumentfrågor 151017 - Handläggare, miljöfrågor 151018 - Jurist 151019 - Arkivarie 151019C - Arkivarie - C
151090 - Handläggare, annan 151090C - Handläggare, annan - C
151090F - Handläggare, annan - F
151090L - Handläggare, annan - L
152010 - Administratör, övergripande verksamhet 152011 - Administratör, ekonomi 152012 - Administratör, personal/löner 152014 - Administratör, IT 152015 - Administratör, socialtjänst 152016 - Administratör, skola/fritid 152017 - Receptionist, telefonist 152090 - Administratör, annan 152090L - Administratör, annan - L
204510 - Psykolog 204511 - PTP-psykolog 206011 - Distriktssköterska 206012 - Psykiatrisjuksköterska 206014 - Geriatriksjuksköterska 206019 - Skolsköterska 206022 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 207011 - Undersköterska, äldreomsorg 207012 - Undersköterska, habilitering 207021 - Vårdare, gruppboende 207022 - Vårdare, dagverksamhet 207024 - Vårdbiträde, äldreomsorg 207027 - Personlig assistent 207028 - Anhörig-/närståendevårdare 301010 - Arbetsterapeut 301011 - Fysioterapeut 301012 - Arbetsterapibiträde 301014 - Logoped 301015 - Audionom 301021 - Friskvårdsarbete 301090 - Rehabiliterings- och förebyggande annat 351010 - Socialsekreterare 351010L - Socialsekreterare - L
351011 - Fältsekreterare 351012 - Biståndsbedömare 351012C - Biståndsbedömare - C

16
4
1
4
12
92
5
40
7
33
2
1
25
13
10
8
5
4
2
1
148
10
1
5
46
36
37
7
20
70
28
95
1
12
3
25
2
169
36
5
1 596
321
236
82
327
195
2
45
41
2
2
1
1
3
155
9
40
67
1

38

4
4
2
104
52
36
28
21
11
1
10
4
4
66
158
42
34
8
12
57
20
35
15
60
4
210
37
8
1 866
300
351
101
521
416
77
70
10
9
11
161
24
74
-

2 254

2 536

-890

570

1 300

1 240

392

-1 150

2 300

-2 450
2 200
213

-630
2 863
2 350

-2 250
6 410
-360

-2 380

556

2 450

5 740

-644
847
-931

2 350
1 360
-340

-2 316
-481
266
-930

1 515
1 055
-2
5 173
-469
53
-500
-480

-2 200
1 466
-890
710

1 026

-1 350

1 310

-1 139

-500

400

-900
520

-866
-1 153

102
264
-1 041
-1 605
-827
278

-500
-200
-3 150
3
177
-663
-578
-1 303
380

-220
-600

-1 300
-2 000

-702
-816

-850

128
-1 810

-3 176

-1 685
-80

400
-700

-3 953
-782

573
476
-283
-1 027
-205
-229

351013 - Familjerådgivare 351014 - Integrationshandläggare 351015 - Behandlingsassistent/Socialpedagog 351015C - Behandlingsassistent/Socialpedagog - C
351015L - Behandlingsassistent/Socialpedagog - L
351090 - Socialt arbete, annat 352010 - Kurator 352090 - Kurativt arbete, annat 401010 - Lärare grundskola, tidigare år 401011 - Lärare grundskola, senare år 401012 - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 401013 - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 401014 - Lärare praktiska/estetiska ämnen 401016 - Speciallärare 401017 - Specialpedagog 401018 - SFI-lärare 402010 - Förskollärare 402010L - Förskollärare - L
402011 - Fritidspedagog 402090 - Lärar-/Förskollärararbete, annat 403010 - Barnskötare 403011 - Dagbarnvårdare 403013 - Instruktör/Handledare 403014 - Studie- och yrkesvägledare 403015 - Lärarassistent 403016 - Elevassistent 451010 - Kultursekreterare 451011 - Lärare, kulturskola 451012 - Kulturarbete 451013 - Antikvarie 451014 - Museiarbete 451015 - Bibliotekarie 451015L - Bibliotekarie - L
451016 - Biblioteksassistent 451090 - Kulturarbete, annat 452010 - Fritidskonsulent/Turistkonsulent 452011 - Fritidsledare 452013 - Badmästare 452013C - Badmästare - C
452013L - Badmästare - L
452014 - Badpersonal 452090 - Turism-/Fritidsarbete, annat 501010 - Fysisk samhällsplanerare/Arkitekt 501010B - Fysisk samhällsplanerare/Arkitekt - B
501011 - Bygglovshandläggare 501012 - Byggnadsinspektör 501012L - Byggnadsinspektör - L
501013 - Miljö- och hälsoskyddsinspektör 501013L - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - L
502010 - Systemutvecklare 502011 - Mätningsingenjör 502012 - Ingenjör, park/gator 502013 - Ingenjör, fastigheter 502013C - Ingenjör, fastigheter - C
502013L - Ingenjör, fastigheter - L
502014 - Ingenjör, drift 502014C - Ingenjör, drift - C
502015 - Ingenjör, allmänteknisk 502090 - Ingenjör, annan -

21
22
32
2
1
10
37
1
568
278
302
138
122
76
50
29
1 044
1
118
4
391
2
2
22
11
234
3
47
13
8
2
69
1
23
26
6
119
23
4
2
3
6
16
1
1
7
1
25
1
13
23
10
17
1
1
8
3
6
9

39

7
8
117
52
34
3
624
500
228
107
234
59
97
35
1 035
2
223
14
501
20
14
33
6
243
6
79
3
7
48
23
3
9
48
16
1
2
23
32
5
12
67
10
11
8
9
7
5
4

-1 706

150
-6 106
-3 150

-415

-163
-2 033

115
-2 100

-2 547
-3 245

-1 340
-503
-2 157
-2 325
-641
-6 460
-1 296
-3 780
-3 456

-1 622
-664
-2 250
-2 725
-1 014
-2 082
-1 508
-5 306
-1 475

-762
-185
-1 958
-3 258
-609
351
-834
-3 433
-1 610

-600

-1 185
6 300
-141

-1 270

-1 288

-2 373

2 602
-3 514
647
-915
-2 320

-410

-1 300

-2 100

-1 062

-1 175

-750

-3 492
1 904

-440
-1 680
-485

-304
-563

24
5 595
760

200

100
-18

-3 580
1 450

270

4 661

-160

2 423

2 900

920

100

676

-400
-1 400

4 480
-2 435
-4 850
1 250

689
-5 474

-3 868
-1 913

503010 - Tekniker, IT 503011 - Tekniker, lantmäteri 503012 - Tekniker, drift 503012C - Tekniker, drift - C
503013 - Tekniker, allmänteknisk 503090 - Tekniker, annan 509090 - Teknikarbete, annat 521010 - Elektriker/elmontör 521011 - Fastighetsskötare 521012 - Anläggningsarbetare 521013 - Hantverkare 521014 - Fordonsförare 521015 - Vaktmästare 521016 - Kontorsvaktmästare 521018 - Park-/trädgårdsarbete 529090 - Hantverkararbete, annat 601010 - Kock 601010L - Kock - L
601011 - Kostekonom 601012 - Måltidspersonal 601013 - Måltidspersonal, mottagningskök 651010 - Lokalvårdare/Städare 651010L - Lokalvårdare/Städare - L
651012 - Renhållningsarbete 651013 - Förrådsarbete Totalt

39
1
9
1
12
12
14
2
35
60
32
42
64
6
26
29
192
7
1
160
4
259
1
3
7
9 609

40

50
7
54
13
5
2
50
30
6
4
63
5
11
49
225
18
3
57
2
190
17
2
10 620

584

1 200

-2 660

-1 782

-62

-1 918

-1 745

-2 300
-2 095

-4 880

-346
-476

400
126
-3 465

482
756

-2 733

-841

-3 390
650
-511
1 880

-443
-1 218
-700
-5 653
160
1 050

-300
-8 869
478
-628

-1 222

-251

189

-214

0

437

-770

-6 060

-5 126

-413

-694

-630

BILAGA 3 – Jämförelse – Borås Stads genomsnittliga löneläge
Jämförelsen är en mycket översiktlig sammanställning av Borås Stads genomsnittliga löneläge
jämfört med kringliggande kommuner. Siffrorna Avser till och med 2013 anställda som SCB kan
redovisa lön för i åldern 18-64 år och avser från och med 2014 anställda som SCB kan redovisa
lön för i åldern 18-66 år.
Närmare information om uppgifternas antal, spridning och sammanstättning saknas i sammanställningen varför uppgifterna bör användas försiktigt.
Genomsnittlig månadslön efter kommun och år 2011-2014
Kommun
2011
2012
2013
2014
Förändring i kr
Göteborg
25200 25700 26700 27600
2400
Bollebygd
24500 25300 26000 27100
2600
Tranemo
25000 25600 26100 27100
2100
Alingsås
25100 25400 26300 27100
2000
Svenljunga
24600 24700 26100 26700
2100
Vårgårda
24200 24900 25900 26500
2300
Ulricehamn
24400 24900 25800 26500
2100
Borås
24400 24900 25700 26400
2000
Mark
24700 24900 25700 26300
1600
Herrljunga
24100 24500 25700 26000
1900

41

2015-12-14

RAPPORTSAMMANDRAG
BORÅS STADS PERSONALPOLITIK
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads
personalpolitik så som den uttrycks i Borås Stads
personalpolitiska program är ändamålsenlig, och
om den genomförda personalpolitiken lever upp
till de personalpolitiska målsättningarna. Utgångspunkten för en bedömning av ändamålsenligheten är om personalpolitiken i program och
genomförande är utformad på ett sätt som är
effektivt i förhållande till målet att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Granskningen omfattar samtliga nämnder och Kommunstyrelsen.
Den genomförda personalpolitiken når i väsentliga delar inte upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet. Stadsrevisionen bedömer att bristerna är så betydande att den genomförda personalpolitiken inte kan betraktas
som ändmålsenlig, givet att ändamålet är att
Staden ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Förhållandet blir särskilt allvarligt
mot bakgrund av en allt svårare rekryteringssituation.
Styrningen och ledningen av det personalpolitiska området präglas av otydlighet när det gäller
fördelning av roller, mandat och ansvar, och ett
långsiktigt, strategiskt arbete saknas till stor del.
Analyser av den förda personalpolitiken med
konsekvensbeskrivningar av t ex lönevillkoren är
bristfälliga. Det personalpolitiska arbetet är till
stor del operativt inriktat, och bygger på en personaladministrativ tradition och logik snarare än
en att ta sin utgångspunkt i det man brukar kalla
HR (Human Resource), som bygger på en långsiktig, strategisk syn på personalen som en resurs
för att uppnå verksamhetsmålen.
Det är väsentligt att resurser säkerställs inom
stadskansli och vid förvaltningar när det gäller
att ge förutsättningar för att utveckla verksamheten i en riktning som medger att målsättningarna i det personalpolitiska programmet kan nås.

En viktig del i detta är att kapaciteten för att
analysera personalområdet förstärks så att konsekvenser av förd personalpolitik kan tas fram
som underlag för åtgärder och styrning.
Staden har inte konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Betydande brister föreligger när det gäller
lönenivåer/löneutveckling, Hållbart arbetsliv,
förutsättningar för chefskap, förutsättningar för
innovationer, liksom till viss del när det gäller
kompetensutveckling. Förhållandena är något
bättre när det gäller anställningsvillkor (förmåner) utöver lön. I detta avseende har Staden
villkor som är på likvärdig nivå med de arbetsgivare man konkurrerar med.
Bristerna när det gäller konkurrenskraft bedöms
utgöra en allvarlig risk för stadens kompetensförsörjning och därigenom även för förvaltningarnas förmåga att nå kvalitet och effektivet i
verksamheterna.
Kunskapen om i vilken omfattning Hållbart
arbetsliv, Kompetensutveckling och Förmåner
utöver lön ligger till grund för söka sig till en
verksamhet och att vilja stanna kvar behöver
utvecklas för att det ska vara möjligt att avgöra
hur dessa faktorer bidrar till att skapa konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Förutsättningarna för chefer/ledare granskades
av Stadsrevisionen för drygt två år sedan. Vi
bedömer att chefernas villkor har förändrats
endast marginellt, och att det inte pågår några
genomgripande processer för att förändra situationen.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads
låga lönenivåer och brist på sammanhållen lönepolitik innebär att man inte följer intentionerna i
det personalpolitiska programmet, och att Staden löper stor risk att inte klara sin kompetensförsörjning i en hårdnande konkurrens om

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
E-post: revisionskontoret@boras.se

kompetent personal. Vi bedömer därtill att det är
ett tydligt fokus på bemanning, och att man i
Staden inte gör analyser av vilka konsekvenser
för verksamheternas kvalitet och effektivitet en
låglönepolitik som inte kan attrahera och behålla
kompetent personal får.
Stadsrevisionen konstaterar vidare att lönepolitiken - utöver att den är restriktiv – präglas av en
förhandlingslogik med utgångspunkt från förhandlingsdelegationens och Personal och förhandlings roller. Detta skapar otydlighet, olikheter, slumpmässighet och oförutsägbarhet för
nämnderna i styrningen och förmedlar också en
brist på tillit till nämndernas förmåga att ta ansvar för lönesättning och löneöversyn. Bedömningen är att ordningen därtill är ineffektiv eftersom detaljbeslut tas på fel nivå med åtföljande
risker för att beslut tas om löner som inte bygger
på relevant kunskap om verksamhet och marknadsförutsättningar.
Stadrevisionen bedömer att en långsiktigt hållbar
och konkurrenskraftig lönepolitik måste bygga
på att Kommunstyrelsen anger ramarna för lönesättning och löneöversyner, och att nämnderna med denna utgångspunkt har ansvar för lönebesluten utifrån sin budget. Detta innebär att
Kommunstyrelsen utvecklar en tydlig, övergripande styrning som bygger på marknadsförutsättningar och långsiktighet, och att förhandlingsmetodik och förhandlingslösningar mellan
Kommunstyrelse/stadskansli och nämnder/förvaltningar inte tillämpas.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla
att den starka betoningen på ekonomistyrning
och dess koppling till restriktioner för lönekostnaderna, riskerar att ge skenbara besparingar.
Granskningen visar att analyserna av kostnader
för sjukfrånvaro och personalomsättning, liksom
av konsekvenserna för verksamhetsresultaten, är
bristfälliga. Bedömningen är att den kortsiktiga
ambitionen att hålla nere lönerna som en del av
kraven på att hålla budget för året, riskerar att ge
högre kostnader på sikt. Ytterligare en dimension i detta ges av att nämnderna i en ökande
omfattning tvingas till kostsam inhyrning av
personal inom bristyrken där personalomsättningen är hög.
Stadsrevisionen bedömer att lönenivåerna måste
höjas på identifierade områden om Staden ska
kunna leva upp till de egna besluten om att erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor, och
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om det ska vara möjligt att rekrytera och behålla
kompetent personal. Föreställningar som att
”det ryms inte inom budget”, ”vi har inte råd”
och ”det blir för dyrt” måste inlemmas i en bredare professionell process om budgetförutsättningar, utvecklade analyser av långsiktiga kostnader, och vad personalen kan och ska prestera
för verksamhetsresultat.
Det personalpolitiska programmet ger utryck för
höga ambitioner och tilltro till personalen och
dess roll för att nå verksamhetsmålen, och också
för att personalen genom kreativitet och självständighet ska vara den viktigaste faktorn för
verksamhetens långsiktiga utveckling.
Den faktiskt genomförda personalpolitiken och
synen på personalen präglas i alltför hög grad av
ett kortsiktigt personaladministrativt tänkande
där kostnader och regler för personalen ligger i
förgrunden, snarare än en långsiktig, förtroendefull och strategisk syn på personalen som den
viktigaste resursen för att uppnå målen i verksamheten.

Kc8

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Genomgång av delegationsordning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD) har lämnat initiativärende om genomgång av delegationsordning. Av ärendet framgår att det råder viss otydlighet kring huvudmannaskap och delegationsordning inom förskola, grundskola och fritidshem.
I samband med att de nya facknämnderna tillträder, kommer det att genomföras utbildningsinsatser där
genomgång av delegationsordning ingår. Då det bildas facknämnder i den nya organisationen blir det
även en större tydlighet kring huvudmannaskapet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Genomgång av delegationsordning hänvisas till utbildningarna för de nya facknämnderna.

2016-04-06
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0586 002
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 20160406/Svante Stomberg

Programområde: 3

INITIATIVÄRENDE
- till Kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2013

Genomgång av delegationsordning
Det har vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang framkommit (senast i
Skolinspektionens rapporter) att det råder en viss otydlighet kring hur ansvarskedjan
ser ut inom förskola, grundskola och fritidshem. Vem som har huvudmannaskap och
hur delegationsordningen ser ut för dessa verksamheter är inte bara otydlig för oss
politiker, utan även för berörda tjänstemän.
Därför föreslår vi att det, i samband med ett kommunstyrelsemöte, hålls en
genomgång av huvudmannaskap samt delegationer inom ovan nämnda
verksamheter. Genom en sådan redovisning kommer vi att bli tryggare med att
politiska beslut tas på rätt nivå och av rätt nämnd.

Vi föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
– Ledamöter i Kommunstyrelsen får en genomgång av huvudmannaskap och
delegation för förskola, grundskola och fritidshem.
För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson

För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

Kc9

BESLUTSFÖRSLAG

Skolstrukturutredning 2016-2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Godkänna uppdragsbeskrivning, organisation och tidsplan för utredningen

-

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11 om uppdrag till Stadsdelsnämnden Norr upphävs. Uppdraget återförs till
Stadskansliet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

-

Medel för personalresurs samt övriga kostnader för utredningen finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Eventuellt underskott behandlas i samband med årsredovisningen för 2016.

2016-04-06
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0334 609
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 20160406/Svante Stomberg

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-04-18

Dnr 2016/KS0334

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Skolstrukturutredning 2016-2017
Stadskansliet har i Budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11, att ”uppdraget överförs till SDN Norr för
genomförande och rapportering. Ärendet återsänds till Kommunstyrelsen för beslut”.
Stadskansliet har, i samverkan med Stadsdelsförvaltningen Norr, Utbildningsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen, tagit fram en uppdragsbeskrivning och
tidsplan för utredningen enligt bilaga.
Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att arbetet med utredningen inte
ryms inom befintliga resurser och har föreslagit att en projektledare anställs för att
genomföra utredningen.
Samråd om organisation av utredningen har skett med programansvariga kommunalråd. Eva Andreasson, Kvalitet och utveckling, föreslås vara ansvarig projektledare.
Utöver detta föreslås att en personalresurs anställs för att arbeta med utredningen i
samverkan med projektledaren.
Det är viktigt att kvalitetssäkra resultat och effekter av arbetet med utredningen. Därför föreslås även att en extern referensperson/sakkunnig, som kan bidra med expertkunskap, synpunkter och erfarenheter anlitas.
-

Medel för personalresurs samt övriga kostnader för utredningen finansieras
inom Kommunstyrelsens ram. Eventuellt underskott behandlas i samband
med årsredovisningen för 2016.

Projektorganisation för utredningen beskrivs i bilaga.
Med hänsyn till att Stadskansliet föreslås hålla i projektledarskapet är det lämpligt
uppdraget återförs till Stadskansliet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

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
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Godkänna uppdragsbeskrivning, organisation och tidsplan för utredningen

-

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11 om uppdrag till Stadsdelsnämnden Norr upphävs.
Uppdraget återförs till Stadskansliet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

-

Medel för personalresurs samt övriga kostnader för utredningen finansieras inom Kommunstyrelsens ram. Eventuellt underskott behandlas i samband med årsredovisningen för 2016.

Lena Palmén
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef

UPPDRAGSBESKRIVNING

Skolstrukturutredning
BESTÄLLARE
Namn, förvaltning och enhet

E-postadress

Kommunfullmäktige
Svante Stomberg, Kommunchef

svante.stomberg@boras.se

Telefon

ANSVARIG FÖR UTREDNINGEN
Namn, förvaltning och enhet

E-postadress

Stadskansliet/Eva Andreasson, Utvecklingsstrateg

eva.andreasson@boras.se

Telefon

Bakgrund
Uppdrag i Budget 2016:
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas ska tas
fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
Stadskansliet har i Budget 2016 fått uppdraget att ta fram Skolstrukturutredningen.
Kommunstyrelsen har 2016-01-11, § 5 beslutat att uppdraget överförs till SDN Norr för
genomförande och rapportering. Ärendet återsänds till Kommunstyrelsen för beslut.
Förväntad nytta
 Varför behöver något göras?
Borås Stads barn och elever ska ha likvärdiga förutsättningar för att nå målen. En del i detta
är lokaler som är ändamålsenliga i relation till den undervisning/verksamhet som ska
bedrivas.
 Vad är den förväntade nyttan?
En hållbar utveckling av verksamheterna i enlighet med hållbarhetsperspektiven i Borås 2025
God beredskap för att möta ett växande Borås
 Vad blir konsekvenserna om inget görs?
Utebliven förbättring av måluppfyllelse
Mindre pengar till verksamheten
Bristande kontroll över lokalbehov
 Finns det ekonomisk potential?
Effektivt lokalanvändande ger mer verksamhet för pengarna.
Uppdrag
En utredning om skolstrukturen:
Utredningen omfattar struktur och lokalbehov för förskola, grundskola, gymnasieskola samt
vuxenutbildning.

Begrepp:
Med ”skollokaler” avses verksamhetslokaler i alla delar som utredningen omfattar.
Med ”elev” avser barn/elever i alla delar som utredningen omfattar.
Utgångläge för utredningen
Skolstrukturutredningen utgår från lokalresursplanen och kompletteras med ytterligare uppgifter
enligt vad som definieras i uppdragsbeskrivningen.





Användning av skollokaler i dag
Framtida behov- förändringar som behövs
Möta en växande förskolas behov av lokaler
Var nya skolor ska byggas

Vilka underlag finns i dag?
 Lokalresursplan/utredning
 Nämndernas underlag och bedömningar
 Samhällsplanering, översiktsplan, detaljplaner och planprogram etc
Vad behöver utredningen kompletteras med?

 Uppgifter och principer som saknas i befintliga underlag
Utredningens mål
Stärka de politiska nämndernas och Kommunfullmäktiges roll i lokalfrågorna genom att:
 Förstärka status på lokalresursplan
 Tydliggöra beslutsgång
 God planering och framförhållning
 Effektiv och flexibel lokalanvändning
 Skapa goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet
Tidsplan
2 mars
16 mars
22 mars
12 april
18 april

Projektstart- Inledande möte i styrgruppen
Presenteras förslag till uppdragsbeskrivning för Styrgruppen för
skolstrukturutredningen.
Presenteras förslaget för Skolutskottet i SDN Norr
Presenteras förslaget vid presidiemötet
Information till Kommunstyrelsen. Beslut i Kommunstyrelsen

Fortsatt tidsplan- se bilaga
Förslag till budget





Personalkostnad
350 000
Extern referensperson/sakkunnig 60 000
Omvärldsbevakning
50 000
Övriga administrativa kostnader 30 000

Finansiering
Finansiering sker inom Kommunstyrelsens ram.
Överlämning av utredningen
Utredningen överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Skolstrukturutredning- Organisation
Eva Andreasson:
Referensgruppens roll:
- Godkänner uppdragsbeskrivning och tidsplan
- Säkerställer finansiering
- Följer arbetet fortlöpande
- Fastställer slutrapport fvb till KF
Eva Andreasson:
Styrgruppens roll:
- Stöd till projektledare och beställare
- Godkänna Projektplanen
- Beslutar om ändringar och ev tillägg i
projektplanen
- Bevakar att arbetet fortskrider enligt plan
- Godkänner slutrapport

Eva Andreasson:
Projektledarens roll :
- Leda och samordna arbetet enligt
uppdragsbeskrivningen
- Analys och slutsatser
- Dokumentera arbete samt skriva slutrapport
- Fortlöpande rapportering och avstämning med
ledningsgrupp och politisk styrgrupp.
Eva Andreasson:
Projektsekreterarens roll :
- Samordna och utföra arbetet enligt
projektledarens anvisningar
- Samverka med berörda förvaltningar
- Samverka med fackliga organisationer- CSG
- Leda arbetet i arbetsgrupper och
referensgrupper
- Analys och slutsatser
- Dokumentera arbetet samt skriva slutrapport
- Fortlöpande rapportering till projektledare och
ledningsgrupp .

Fram till maj 2016
Lena Palmén och Annette Carlson
utgör referensgrupp i avvaktan på
att arbetssgrupper och de nya
nämnderna tillsätts

Politisk referensgrupp

Projektledare

Projektsekreterare

Referensgrupp(er)

Extern referensperson/ sakkunnig

Befintliga
presidier

Arbetsgrupp
Förskolenämnd

Presidiet
Utbildningsnämnden

Arbetsgrupp
Grundskolenämnd

Presidiet
Lokalförsörjning
s-nämnden

Nya nämnder utses i
augusti 2016
Presidiet från resp
nämnd utgör
referensgrupp
tillsammans med
programansvariga
kommunalråd.

Eva Andreasson:
KF beslut: Uppdraget för arbetsgrupp
och valda ledamöter och ersättare är att
för den nya nämndens räkning göra det
politiska förberedelsearbete som
bedöms som angeläget inför
uppstartsåret 2017, t.ex. att påbörja
utarbetande av mål- och
inriktningsdokument, budget och
delegationsordning, risk- och
väsentlighetsanalys samt att stödja
förvaltningschefen i dennes
förberedelser. Uppdraget avslutas 201612 31

Styrgrupp

Arbetsgrupp(er)

Tillträder i maj
2016

Eva Andreasson:
- Samlar in och biträder med
kunskap och övrigt underlag i
projektet
Eva Andreasson:
- Rådgivande och bollplank till
projektledare och projekt
sekreterare

Eva Andreasson:
Extern sakkunnigs uppdrag:
- Bidrar med expertkunskap
- Bidrar med synpunkter och erfarenheter
med syfte att att kvalitetssäkra resultat och
effekter av utredningen.



Tids- och aktivitetsplan
Projekt:

Skolstrukturutredning

Projektledare:
Projektsekreterare

Eva Andreasson
Gülsen Özdenoks

2016
04-apr

29-feb

Ansva- Start- Slut- Starig
datum datum tus

Aktivitet

V9

V 10

V 11

V 12

V 13

V 14

02-maj

V 15

V 16

V 17

V 18

06-jun

V 19

V 20

V 21

V 22

V 23

04-jul

V 24

V 25

V 26

V 27

01-aug

V 28

V 29

V 30

V 31

05-sep

V 32

V 33

V 34

V 35

V 36

03-okt

V 37

V 38

V 39

V 40

07-nov

V 41

V 42

V 43

V 44

V 45

2017

05-dec

V 46

V 47

V 48

V 49

V 50

V 51

V 52

v1

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v 10

v 11

v 12

v 13

v 14

v 15

v 16

v 17

v 18

v 19

v 20

v 21

v 22

v 23

v 24

v 25

v 26

v 27

v 28

v 2938

v 3950

Planering/Projektering
Inledande möte styrgrupp
Möte arbetsgrupp
Avstämning med styrgrupp
Avstämning Skolutskott Norr
Avstämning presidiemöte
Beslut i KS om uppdrag och organisation

Svante
Eva A
Eva A
Joakim
Svante
Svante

02-mar
10-mar
16-mar
22-mar
12-apr
18-apr

..
..
..
..
..
..





18-apr

..

Genomförande
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp
Avstämning politisk referensgrupp

Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..




Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led
Proj led

..
..
..
..
..
..




v 39

Genomförande
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp
Avstämning Styrgrupp

02-mar
16-mar
27-apr

..

Genomförande
Upprättande av uppdragsbeskrivning
Utse projektledare, fastställa organisation
Fastställande av projektplan
Insamling av data utifrån uppdragsbeskrivning
Arbeta fram ett koncept för hanteringen
av skolstrukturen
Testa modellen skarpt med att arbeta in
lämpliga delar i lokalresursplaneringen för
2018
Politisk hantering av utredningen
samt hur och var skall hanteringen av
kommande lokalresursplanering ske
Ingår i framtagandet av lokalresursplanen
för 2018 - 2022 år investeringsbudget.
5 år i stället för nuvarande tre år, om det
är möjligt.
Lokalresursplaneringen inkl. skolstrukturutredningen fastställs politiskt.
Ev. i samband med att budgetramar fastställs
Ingår i budgetberedningen för 2018
Utvärdering av arbetet med utredningen
kopplat till lokalresursplanen.

V 32-38
V 39-50

Kc10

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet de
Gröna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.

2016-04-06
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0149 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-04-06/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet
de Gröna i Borås
Miljöpartiet de gröna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

Redovisning av användningen av partistöd 2015
Miljöpartiet de Gröna i Borås 864501-6794

2016-02-29

2015 har Miljöpartiet de Gröna i Borås erhållit 338.917:- i partistöd från Borås Stad.
Bilaga 1 visar resultatrapport från 2015 som visar hur våra kostnader fördelat sig under året.
Bilaga 2 är en redovisning över den avgift vi betalar till Miljöpartiet, riksorganisationen, och
vad vi får för den avgiften.
Sammantaget kan sägas att vi under året satsat mycket på utbildning för nya och gamla
medlemmar där vi haft två träffar med förtroendevalda, vår och höst, för ett
erfarenhetsutbyte. Vi har också haft ett antal träffar för förtroendevalda och
icke-förtroendevalda medlemmar med teman som götalandsbanan, kommunal ekonomi,
ensamkommande barn m m. Vår verksamhetsberättelse är bifogad som bilaga 3.
Kostnaden för i är uppgick endast till 8270:- i resultaträkningen jämfört med fakturan på
16450:- och faktura på 1820:-(bilaga 2) beroende på att det för 2014 hade bokats upp som
en skuld på 10000:- då inget bidrag lämnades det året till riksorganisationen. Efter avräkning
mot ovan nämnda skuld blev således årets kostnad för de tjänster riksorganisationen
tillhandahåller 8270:-.

Vi har i partiet utsett Bo-Lennart Bäcklund som granskare av partistödets redovisning i
egenskap av revisor i partiet 2015 samt internrevisor i Borås Stad.

Frågor på underlaget ställs med fördel till undertecknad kassör eller ordförande Kjell
Hjalmarsson
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Granskningsintyg avseende partistöd 2015 Miljöpartiet de Gröna i Borås

Min granskning av användandet av erhållna partistöd föranleder ingen anmärkning i hur
partiet har använt stödet.
De avgifter som har betalats till riksorganisationen om 16450:- respektive 1820:- är rimliga i
sina nivåer satt i relation till den service som lokalorganisationen erhåller.
I övrigt finner jag ingen annan användning av partistödet utöver det avsedda syftet, att stärka
partiet lokalt och utbilda medlemmarna för att på bästa sätt kunna fullgöra sina politiska
förtroendeuppdrag.

Borås 2016-03-01

{i>u-4~./(ff.:/L;
Bo-Lennart Bäcklund
Mp Borås

Miljöpartiet Borås
864501-6794
Räkenskapsår 2015-01-01 2015-12-31
Period 2015-01-01 - 2015-12-31

rsi'(.,~- '""
Resultatrapport

Sida 1(2)
Utskrivet 2016-02-29 09 :55
Senaste vernr A 118 B 2 C 2

Period

Ackumulerat

338 917,00
15 000,00
137 095,50

338 917,00
15 000,00
137 095,50

Summa nettoomsättning

491 012,50

491 012,50

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

491 012,50

491 012,50

4210 Utbildning Förtroendevalda
441 0 Möten interna

-53 587 ,78
-9683,79

-53 587 ,78
-9 683 ,79

Summa råvaror och förnödenheter

-63 271,57

-63 271,57

-23 174,00

-23 174,00

Summa Övriga varu- och materialkostnader

-23 174,00

-23 174,00

BRUTTOVINST

404 566,93

404 566,93

-99 614,00
-5 885 ,00
-5 852,00
-4 670,00
-4 233 ,75
-1 539 ,00
-412,00
-3 400,00
-9 721,00
-8 270,00

-99 614,00
-5 885 ,00
-5 852,00
-4 670,00
-4 233,75
-1 539 ,00
-412,00
-3 400,00
-9721,00
-8 270,00

-143 596,75

-143 596,75

8,00

8,00

8,00

8,00

7,00

7 ,00

7,00

7,00

-260 000,00

-260 000,00

-260 000,00

-260 000,00

-985 , 18

-985,18

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
311 0 Partistöd
321 0 Bidrag från Valkret
3310 Utbildningsbidrag Borås Stad

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

Övriga varu- och materialkostnader
481 0 Kongress

Övriga externa kostnader
501 0
5020
5090
541 0
6110
6210
6220
6310
6390
6 51 0

Lokalhyra
El för belysning
Övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Admininstration
Telekommunikation
Bredband
Försäkringar
Övriga kostnader
Bidrag Riks

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7 51 0 Lagstadgade sociala avgifter

Summa personalkostnader
Finansiella poster
8310 Ränteintäkter

Summa finansiella poster
Bokslutsdispositioner
8810 Avsättning Valfond

Summa bokslutsdispositioner
Arets resultat
8999 Arets resultat

Sida 2(2)
Miljöpartiet Borås
864501-6794
Räkenskapsår 2015-01-01 2015-12-31
Period 2015-01-01 - 2015-12-31

Summa årets resultat

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

BERÄKNAT RESULTAT

Resultatrapport

Utskrivet 2016-02-29 09:55
Senaste vernr A 118 B 2 C 2

Period

Ackumulerat

-985,18

-985,18

-491 012,50

-491 012,50

-0,00

-0,00
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FAKTURA
Miljöpartiet de gröna Borå s
Sven Eriksonsgatan 14
50338 BORÅS

@
miljöpartiet de gröna
,......,_

Fakturanr/OCR:
Fa k turadatum :
Förfallodag :
Bank giro

150244796
2015-10-05
2015-11-04
5435-8551

-....

Er referens :
Vår referens :

Miljöpartiet de gröna Borås
Staffan Kuylenstierna

Benämning

Antal

1--

a-pris

Summa

200 , 00

1 200 , 00

620 , 00

620 , 00

----

We b btjänst Webb kommunavgift, 2015~_}__i:_i.!_L 2 o15...:-J:..~}l:
Webbtjänst Konto i
kommunikationsplattforrnen, 2015-01
01 till 2015-12-31

1

1

1

Summa: 1 820,00

~-.._

Ank.

Ver.

Debet

J

~11(

Kredit
lA.1

Alt.

Bet.

···- ·

') t 1:n»

Pu stegränd 1- 3

08 - 545 224 54

www.mp.se

118 20 Stockholm

08 - 545 224 60 (fa x)

arg .nr 80 2009- 9811

IBAN account nr

SE9795000099604200 533117
1

BIC: NDEASESS

Bankgiro 5435 -8551

1b\ l\S&-\

2
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FAKTURA
Miljöpartiet de gröna Borås
Sven Eriksonsgatan 14
50338 BORAS

miljöpartiet de gröna
,......._

'

Fakturanr/ OCR
Fakturadatum:
Förfallodag:
Bankgiro

: 316661
2015-12-04
2016-01-03
5435-8551

Er referens :
Vår referens:

Susanna Flodin

\·;·

Serviceavgift 2015
Benämning

Serviceavgift 2015, se bilaga

Antal

a-pris

Summa

1

16 450,00

16 450,00

Summa: 16 450,00

-------,
I

Att.

Bet.

Pustegränd 1-3

08-588 329 06

www.mp.se

118 20 Stockholm

08 - 545 224 60 (fax)

org .nr 802009-9811

IBAN account nr

SE979500009960421p0533117

BIC: NDEASESS

Bankgiro 5435 -8551

-

~

miljöpartiet de gröna
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FÖLJEBREV TILL FAKTURA AV SERVICEAVGIFf

Bakgrund till serviceavgiftsmodellen
Anledningen till införandet av en serviceavgift är den nya
Kommunallagen som gäller från och med mandatperioden 2015-2018.
Den säger följande:
-Att partistödet enligt ändamålsparagrafen ska användas för att stärka
partiet i den kommunala demokratin. Intentionen är att partistödet
ska användas för att stärka det lokala partiarbetet och ge information
till kommunens respektive regionen/landstingets medborgare.
- Att mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar att medlen använts för ändamålet.
- Att redovisningen ska granskas av en särskild av partiet utsedd
granskare. Granskaren kan vara partiets förtroendevalda revisor men
också. annan av partiet utsedd person. Granskningsrapporten ska
bifogas redovisningen.

~

-.,.

En serviceavgift faktureras istället för det tidigare rekommenderade
solidaritetsbidraget för att det ska bli tydligt i distriktens och
avdelningarnas redovisning att man betalar för service som stärker
ändamålet. Serviceavgiften är betalning för den service
riksorganisatiouen gel' till distrikten och lokalavdelningarna.-Alla
faktureras serviceavgiften för att ingen otydlighet ska finnas om att det
avser service som riks tillhandahäller i hela landet.

.....

~--

I

Utgångspunkter för partistyrelsens beslut:
1. Avgiften ska beräknas på ett objektivt sätt.
2. Avgiften måste gå att förstå och upplevas som rättvis av alla
parter.
3. Avgiften bör bestämmas på ett sätt som ger rimliga
planeringsförutsättningar för såväl riks som
distrikten/ avdelningarna.
4. Det krävs hög transparens gällande vad avgiften finansierar.
5. Ingen bör få en högre avgift än idag d.v.s. 5 % av partistödet.
6. Partistödsnivän påverkar distriktens/ avdelningarnas
utnyttjande av riksorganisationens tjänster.
7. Antalet fullmäktigemandat är ett mått på valresultat och
aktivitetsnivä.
8. Avdelningar utan fullmäktigemandat (och därmed utan
pa1tistöd) ska inte betala någon serviceavgift.
9. Med införandet av en obligatorisk serviceavgift föreslås
hittillsvarande fakturering av avgift för hemsidan att tas bort.
I

Telefon: +46 8 545 224 50 Epost: info@•mp.se
Adress: Pu i.t~_rä11d 1-3, II8 20 Stockholm, Sweden
www.mp.se
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Detta innebär en minskad intäkt på 250.000 kr enligt budget
2015. Detta införs från och med 2016.
10. Trettio avdelningar har inga mandat och inget pa1tistöd och
behöver ändå få service av riksorganisationen. Serviceavgiften
stödjer dessa solidariskt.
11. I nuläget görs inte något påslag för samfinansiering av
valrörelsen men detta kan ske frivilligt. Se nedan.
-~.,·-·

~

Kostnader som serviceavgiften ska täcka

För att kunna möta varje invändning baserad på lagar eller regler som
säger att lokalt partistöd endast fär användas till lokala ändamål
behöver vi kunna redovisa exakt vilken service avgifterna avser. Detta
redovisas i bilaga till faktura för att förenkla fakturaadministrationen.
Med.finansieringsgrad

,........,,,

Beräkning av servicekostnaderna visar att distriktens och
avdelningarnas andel uppgår till 5,7 Mkr eller 20% av
parti.organisationens totalt budgeterade kostnader 2015.
Beräkningarna bygger pä låga skattningar av personalinsatsen i olika
verksamheter.
Partistyrelsen har beslutat om en medfinansieringsgrad på 45% av
dessa 5,7 miljoner kr. Detta motsvarar 2,5 miljon.ei"
Beräkningsgrund för modellen
Antal medlemmar påverkar i hög grad hur mycket service man får från

1

riksorganisationen . Det har visat sig att en avgift som baseras på antal
medlemmar inte ger en rimlig fördelning av serviceavgiften i
förhållande till den finansiella situation avdelningarna har. Att
beräkna en kostnad på antal medlemmar skulle också kunna minska
viljan att arbeta för fler medlemmar.
Antal mandat reflekterar valresultatet och därmed till stor del
aktivitetsnivån men har inte visat sig ge en bra fördelning.
Man skulle också kunna lägga in folkmängd som en variabel då
uppgiften finns enkelt att tillgå men vi har valt att inte göra det dä det i
gjorda beräkningar har visat sig ge obalans i förhållande till finansiell
styrka. Små kommuner med högt partistöd respektive stora
kommuner med lägt partistöd fiir betala oproportionerliga avgifter.
Beräkningar har också gjorts för modeller med flera av dessa variabler
tillsammans. Ingen av dessa metoder har gett en rimlig fördelning av
serviceavgiften.

Ml

...._.,
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Vi konstaterar därmed att partistödsnivån måste finnas med som
variabel annars blir avgiften snedvriden för distrikten och
avdelningarna i förhällande till deras finansiella situation. Om
partistödet inte finns med i beräkningarna kan vi inte heller uppfylla
målsättningen att man maximalt ska betala 5 % av partistödet.
Partistödet avgör den finansiella situation distriktet respektive
avdelningen har.
Det samvarierar med distriktets/ avdelningens mandat och kan
förväntas päverka aktivitetsnivån och serviceutnyttjandegraden.
Storleken pä mandatstöden är relativt väl korrelerade till
befolkningsmängden .
........,,,

Slutsatsen är att den mest rättvisa och enkla fördelningen av
serviceavgiften är att fördela och fakturera en procentandel av
partistödet. Varje distrikt och avdelning får därmed betala efter sin
bärkraft. Procent ger samma andel av partistödet för alla .

.........._

Partistyrelsens beslut
Partistyrelsen har beslutat att serviceavgiften ska uppgå till 5% av
partistödet vilket motsvarar en intäkt på cirka 2,5 miljoner kr och en
medfinansieringsgrad av servicekostnaderna med 45%.
Beslutet är också att avgiftsnivån på 5% ska gälla hela denna
mandatperiod till och med 2018 för allas långsiktiga planering.
All utgä frän partistöd gör att de för närvarande 30 avdelningarna

utan partistöd blir avgiftsbefriade men samtidigt fortfarande får del av
se1vicen frän riks.

~.

i
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Beslutsprocess
Serviceavgiftsmodellen ska slutligt fastställas av kongressen 2016.
Partistyrelsen kommer att lägga fram en proposition som föreslår en
obligatorisk serviceavgift.
Nivån på serviceintäkten kan i framtiden justeras i samband med
beslut om rambudget på kongress.
Förslaget har redovisats och diskuterats på FR i oktober och därefter
slutligt fastställts av PS i oktober.

Övergångslösning 2015
Distrikten och avdelningarna ges för 2015 möjligheten att välja mellan
den nya och den gamla modellen. 2015 är ett övergångsär där båda
modellerna används. Detta innebär att man kan begära faktura på det
belopp man redan beslutat i budgeten. Meddela sådan begäran via epost till ekonomi@mp.se.
Telefon: +46 8 ;145 224 50 Epost: info('!'mp.se
Ad1·ess: Pusl~'iind i-:1.118 20 Stockholm, Sv.'eden

www.mp.se
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Samfinansiering i valrörelsen
Vi behöver skapa en enklare modell för samfinansiering. Ett förslag
som diskuterats har varit att öka serviceavgiften för att täcka in detta.
Pa11istyrelsen har valt att inte göra så i nuläget.
I valrörelser har vi länge arbetat ·med samfinansiering av reklam och
aktiviteter. Det administrativa arbetet för att få besked om hur mycket
avdelningar och distrikt kommer att samfinansiera tar mycket tid och
kraft av vår hårt ansträngda organisation och pägär ofta även in i den
mest intensiva perioden av valrörelsen. Det stjäl tid från själva
valrörelsearbetet samt att mycket inte kan utföras eftersom ingen vet
hur mycket pengar som finns att använda. Planeringen för valrörelsen
påbörjas långt före valåret. Reklamplatser behöver ofta bokas upp
minst ett år i förväg och kan hos en del leverantörer inte längre göras
preliminärt.

--

Pa1tistyrelsens målsättning för samfinansiering är att få besked om
detta senast året före valåret.
Därför föreslås istället att distrikt och avdelningar frivilligt avsätter en
summa av valfonderingen varje år till den samfinansierade
valkampanjen och betalar in beloppet till riks. Riksorganisationen
kommer att föra register över hur mycket var och en betalar och
därmed kan fä tillbaka i form av gemensamt upphandlad reklam eller
valrörelseaktiviteter, självklart i samverkan med berörd
kommunavdelning eller distrikt.

""""\
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SERVICE Till KOMMUN- OCH REGIONORGANISATIONER
Kostnaderna inkluderar lågt satta kostnader för personal samt driftskostnader enligt
budget 2015

Verksamheter

Distriktens och
kommunernas andel

Medlemshantering
Medlemsregister, medlemskontakter, betalningar
Utskick till medlemmar

1079000

...-....

IT stöd
Hemsida och sociala medier
Kommunikationsplattformen Google och intranät

1328000

-

Information
Medlemstidningen Grönt till alla medlemmar
Organisationsnytt och Medlemsnytt
Materialframställning
Externa aktiviteter och utarbetande av kampanjer

1836000

-·-.

~

Organisationsstöd
Organic;ationsstöd, norrncilstadgar, omröstningci r, ordförandepool et c
Konfliktlösning
Gemensamma möten, distriktsordföranden och distriktsanställda

731000

Utbildning och nätverk
Utbildningsprogram, Vuxenskolan
Kommun och landstingsdagar normalt vartannat år
Nätverk efter intressen
Jämställdhets- och mångfaldsarbete

781000

TOTALT ANDEL FÖR DISTRll<T OCH l<OMMUNER
TOTAL l<OSTNAD FÖR DESSA VERl<SAMHETER
Total andel för distrikt och kommunavdelningar i procent
Andelen för servicen varierar mellan 25-100%

Totala budgeterade kostnader 2015 för partiorganisationen
Andel av totala budgeterade kostnader för service till distrikt och
kommunavdelningar

5755000
10473000
55%

29058646

20%

, ~ ; \ -.)'---
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Verksamhetsberättelse Miljöpartiet de Gröna i Borås
Verksamhetsåret 2015-2016
Inledning
Vi vill börja med att tacka alla medlemmar i Miljöpartiet de Gröna Borås för ett fantastisk bra
verksamhetsår! Det är enbart med hjälp av ideella krafter och ideellt engagemang som en
politisk förening kan drivas framåt. Trots att vi är färre medlemmar nu än tidigare, så är vi
fortfarande många som hjälps åt att stötta, peppa och engagera. Tillsammans ser vi till att
gröna förslag drivs igenom i nämnder och styrelser, tillsammans ser vi till att synas och höras i
media, tillsammans gör vi våra medlemsmöten intressanta och trevliga, tillsammans fyller vi
föreningen med goda diskussioner och en känsla av gemenskap. Tack för att ni varje dag är
med och bidrar till att göra Borås lite grönare.
Det sägs att eftervalår ska vara året då vi ska kunna "pusta ut" efter valrörelsen, och kunna
fokusera mer på vårt interna arbete. Även om 2015 varit ett händelserikt år med tanke på det
politiska läget har vi ändå utvecklat föreningen internt under året. Under varje kapitel nedan
redovisas hur vi arbetat och utvecklats under året, och här i inledningen kan en också läsa
vad som skett politiskt under året.
Rent politiskt har 2015 som sagt varit ett händelserikt år. Med tanke på att vår rödgröna
budget inte gick igenom i kommunfullmäktige, och med tanke på den ekonomiskt svåra
situation som Borås Stad befinner sig i, har en del politiskt svåra beslut varit tvungna att tas i
fullmäktige och i nämnderna under året. Trots detta har en hel del gröna förslag fått
genomslag. För att nämna några punkter som finns med i budget 2016; Alla elevråd i
grundskolan får en summa pengar att fritt förfoga över, Tekniska nämnden ska starta en
cykelpool tillgänglig för allmänheten, Borås stads Miljömål ska revideras, det ska bli lättare för
Borås Stads personal att välja koldioxidfria resor och mycket, mycket mer! Att Miljöpartiet är
med och styr kommunen gör skillnad!

Organisation
Ledningsgruppen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Hanna Bernholdsson (ordförande)
Kjell Hjalmarsson (ordförande)
Helene Ernits (kassör)
Tom Andersson
Enock Akouele
Fredrik Arestav
Anna-Karin Gunnarsson
Erik Johnson
Anna Kjellberg
Arbetsutskott:
Hanna Bernholdsson
Kjell Hjalmarsson
Helene Ernits
Tom Andersson, adjungerad

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Ledningsgruppen har sammanträtt nio gånger under året. Olika ansvarsområden såsom
medlemsvårdsansvarig, kampanjansvarig, utbildningsansvarig, webbansvarig och liknande
har tilldelats de ledamöter som varit intresserade a'\J att arbeta med ett visst område. Ett
arbetsutskott tillsattes i början av verksamhetsåret i enlighet med stadgarna. Detta har dock
ej haft några sammanträden utan har framför allt haft en löpande digital kontakt gällande
föreningens ekonomi.
Vi har även haft ett antal medlemsmöten under året. Dessa har bland annat hållits för att göra
fyllnadsval då detta varit nödvändigt men också för att diskutera aktuella politiska frågor,
bland annat Götalandsbanan. Vi hade också ett medlemsmöte angående omorganisationen i
Borås Stad under hösten.
Miljöpartiet de gröna i Borås har under verksamhetsåret haft en ordinarie, Bo-Lennart
Bäcklund, och en ersättare, Hanna Werner, i Miljöpartiet de gröna i Sjuhärads ledningsgrupp.
Till kongressen i Örebro 2015 skickade Miljöpartiet de Gröna i Borås tre ombud, Tom
Andersson, Erik Johnson och Hanna Werner, samt en ersättare, Mona Hagi.

I

Utbildning
Under verksamhetsåret har Miljöpartiet de Gröna i Borås utfört ett antal utbildningar, varav
den största satsningen varit Grattis - Du är förtroendevald! som arrangerats i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan och Miljöpartiet på riksnivå. För att stötta våra nyvalda
representanter ute i nämnderna har det också anordnats en utbildning i kommunal ekonomi.
Under träffen presenterades bland annat de viktigaste delarna i den kommunala
budgetprocessen.
Under året har två st introduktionsträffar för nya medlemmar anordnats, till dessa bjuds alla
medlemmar i Västra Götaland in. Syftet är att ge nya medlemmar eller medlemmar som inte
varit aktiva tidigare en bild av hur partiet fungerar samt att presentera våra viktigaste politiska
frågor.
Utöver ovan nämnda utbildningar, som varit öppna för alla medlemmar, har en träff för
förtroendevalda anordnats. Denna har riktat sig enbart till de medlemmar som representerar
oss i nämnder och bolagsstyrelser och har fokuserat på nätverkande och diskussion kring hur
man som förtroendevald bäst kan arbeta för att få igenom gröna förslag. En annan träff,
höstens "kick-off" på Sundholmen arrangerades också, och denna var öppen för alla
medlemmar men syftade till att nätverka i olika aktuella frågor samt att informera om dessa.

Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har ett stort antal sociala aktiviteter anordnats för våra medlemmar.
Tidigare har dessa ägt rum i form av "Vegetarisk måndag" och "Dokumentärfilmskvällar".
Senaste året har ledningsgruppen istället arbetat utifrån konceptet "Grönt Forum", som är
mer öppet och innebär att alla medlemmar får möjlighet att arrangera, eller be
ledningsgruppen arrangera, en träff om ett speciellt tema en önskar veta mer om. Exempel
på dessa teman har varit ekonomi, ekologisk mat, Götalandsbanan, ensamkommande barn
och feminism.

PF1
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Inför traineeprogram i Borås Stad
Borås Stad genomför redan nu ett antal aktiviteter för att stärka bilden av staden som attraktiv
arbetsgivare och dess möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.
Nämnder och styrelser är i grunden positiva till ett traineeprogram i Borås Stad samtidigt som de
pekar på att ett antal viktiga frågeställningar först behöver utredas.
Utredningen bör i så fall omfatta bl.a. syfte, behov och förutsättningar för ett traineeprogram
tillsammans med omfattning, innehåll och kostnader.
Därefter kan ett definitivt ställningstagande till att införa eller inte införa ett traineeprogram göras.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram för Borås Stad
Kommunstyrelsen får i uppdrag att därefter fatta beslut om ett eventuellt införande eller ej.
Motionen är därmed besvarad.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Joakim Malmberg (FP):
Inför traineeprogram i Borås Stad
Ärendet
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-06-19
lämnat motion om att Borås Stad inför ett traineeprogram.
I motionen föreslås att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika verksamhetsområden för att tillgodose behovet av kompetens.
Sammanställning av remissvar
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag. Sammanställning av
inkomna remissvar.
De flesta nämnder och bolag tillstyrker motionen. Arbetslivsnämnden avstyrker dock
och hänvisar till att det redan finns ett program för att identifiera framtida chefer
bland medarbetare och möjlighet att ge studenter praktik. Revisorskollegiet och Borås
Djurpark AB avstår från att yttra sig.
I remissvaren finns omfattande synpunkter som kan sammanfattas på följande sätt;
 Förutsättningarna för ett traineeprogram behöver utredas, bl.a. syfte, mål, omfattning och kostnader innan det eventuellt startas
 Programmet ska vara kommunövergripande
 Det måste finnas en långsiktighet i åtagandet
 Det ska bygga på behov
 Ekonomiska resurser behöver tillföras
 Personella resurser behöver tillföras
 Införandet av traineeprogram bör handläggas och administreras centralt i kommunen
 Införandet bör ske i samarbete med andra t.ex. övriga kommuner inom Boråsregionen
Ett par av remissinstanserna har särskilt pekat på de erfarenheter de har av traineeplatser;
 Borås Energi och Miljö har under ett antal år erbjudit nyutexaminerade ungdomar
att under en period av 11 månader pröva ”arbetslivet”. Några av dessa ungdomar
har därefter fått fast anställning efter traineeperioden. BEM har för avsikt att fortsätta med denna typ av erbjudande, men det är viktigt att det görs med eftertanke
och med en engagerad mentor”.
”Samhällsbyggnadsnämnden har redan i nuläget infört ett traineeprogram med en
tidsbegränsad anställning. Med kommande avgångar och specialistkompetens som
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försvinner inom bygglov har förvaltningen infört ett första försök med trainee inom
bygglovsområdet. I programmet ingår utbildning och mentorskap med nära samarbete med den befintliga personalen inom området. Syftet är att programmet leder till
ett förberedande för en tillsvidareanställning inom yrkesrollen. Förvaltningen och
medarbetaren upplever försöket som mycket positivt”.
Remissvaren pekar också på några grundläggande frågor som behöver ett svar;
-

Vad behöver vi och varför?
Vad kan det ge oss?
Vilka skulle vi vilja locka till oss?
Vilka risker finns?

Överväganden
Motionärens syfte med förslaget torde vara att dels enklare rekrytera den kompetens
staden behöver dels att ge nyutexaminerade akademiker möjlighet att snabbare omsätta sina kunskaper i praktiken. Traineeprogrammet beskrivs också som ett sätt att
möta pensionsavgångar och kommande rekryteringsbehov.
Trainee kan ha lite olika betydelse. I Sverige är trainee vanligtvis synonymt med en
kvalificerad tjänst som syftar till att hitta företagets framtida ledare. Men det finns
också traineeprogram vars syfte är att rekrytera till kvalificerade tjänster och inte till
ledaruppgifter.
Under traineeperioden varvas praktik med teori. Traineen får arbeta med olika arbetsuppgifter för att lära sig verksamheten och för att bygga nätverk. Traineeprogram
vänder sig vanligtvis till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller
young professionals, dvs. de som hunnit vara ute i arbetslivet några år.
De vanligaste utbildningarna som efterfrågas är civilekonomer och civilingenjörer,
men under senare år har det blivit allt vanligare med traineeprogram inom de flesta
utbildningsinriktningarna, t.ex. jurister, systemvetare, sjuksköterskor, personalvetare.
Antalet traineeprogram ökar snabbt bland svenska företag. Samtidigt som syfte, form,
innehåll och omfattning varierar stort.
Det finns också traineeprogram bland landets kommuner och landsting t.ex. Göteborgsregionens Kommunalförbund. Region Halland har också ett omfattande traineeprogram.
Civilekonomerna har tillsammans med TraineeGuiden.se tagit fram ett certifikat för
traineeprogram. Det syftar till att göra det enklare för sökande av traineeprogram
genom att belysa bra strukturerade program och samtidigt ge arbetsgivare vägledning
om vad som bör ingå i ett traineeprogram.
Följande punkter måste vara uppfyllda inför den certifieringen;
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Traineeanställningen ska vara detsamma som en tillsvidareanställning
Program ska finnas för hela traineeprogrammet
Längden på traineeprogrammet ska vara mellan 9 och 36 månader
Ingångslönen för en traineeanställning ska vara marknadsmässig
Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter traineeprogrammet

Införande av traineeprogram är förenat med en hel del kostnader och resurser.
Programmen ger ofta mycket bra utbildningar men ställer stora krav på resurser dels
vid uttagningen som sker genom omfattande sållningar i form av intervjuer och
kanske tester dels under själva utbildningstiden.
Det finns också uppgifter om att trainees väljer att gå vidare till andra arbetsgivare
efter avslutat program. Traineetiden upplevs ofta mycket positivt, mer glamour än grå
vardag vilket kan bidra till att man väljer att byta arbetsgivare efter avslutat program.
Ett sådant resultat kan då bli en badwill istället för en goodwill för arbetsgivaren. Vidare kan det upplevas att en trainee får en egen ”fil” in till högre befattningar, jämfört
med redan anställda.
Kostnader för ett traineeprogram varierar efter innehåll, programmets längd och lönenivå mm. En uppskattad totalkostnad efter uppgifter från såväl Göteborgsregionens Kommunalförbund som Nordvästra Skåne där 13 respektive 11 kommuner under
flera år samarbetar kring genomförandet av traineeprogram är att det kostar mellan 5600 000 kr per år och traineeperson.
Region Halland samarbetar sedan några år med ett antal kommuner i Halland i ett
traineeprogram. Traineeprogrammet är populärt och har haft så många som 900 ansökningar under något ansökningstillfälle.
Ansökningar hanteras av respektive samarbetspart och här finns en kostnad för bearbetning i form av arbetstid. Kostnaden per traineeperson kan beräknas till knappt
500 000 kr och år. I kostnaden ingår inte kostnaden för att hantera ansökningar. Utfallet av traineeprogrammet är så här långt är mycket bra. Samtliga deltagare i traineeprogrammet har i praktiken erhållit fortsatt anställning.
Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att kunna konkurrera om
kompetenta medarbetare och för att behålla redan anställda.
Avgörande för en arbetsgivares attraktionskraft är b.la medarbetarens möjlighet till:
- utbildning och personlig utveckling
- intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
- bra arbetsmiljö.
- bra balans mellan yrkes- och privatliv.
Borås Stad genomför redan nu ett antal aktiviteter för att stärka bilden av staden som
attraktiv arbetsgivare och dess möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.
Några exempel är interna karriärmöjligheter det interna 1-åriga chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef”, som riktar sig till potentiella framtida chefsämnen tillsammans med mentorsuppdrag för förskollärare, lärare och socialsekreterare. Borås
Stad har också tecknat kollektivavtal om studentmedarbetare.
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Deltagande i olika jobbmässor, praktikplatser för olika åldersgrupper samt examensarbeten, uppsats eller utredningsuppdrag, särskilt riktat till högskolestudenter är några
exempel på andra aktiviteter som görs redan nu.
Bedömning
Borås Stad genomför redan nu ett antal aktiviteter för att stärka bilden av staden som
attraktiv arbetsgivare och dess möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.
Nämnder och styrelser är i grunden positiva till ett traineeprogram i Borås Stad samtidigt som de pekar på att ett antal viktiga frågeställningar först behöver utredas.
Utredningen bör i så fall omfatta bl.a. syfte, behov och förutsättningar för ett traineeprogram tillsammans med omfattning, innehåll och kostnader.
Därefter kan ett definitivt ställningstagande till att införa eller inte införa ett traineeprogram göras.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram för
Borås Stad
Kommunstyrelsen får i uppdrag att därefter fatta beslut om ett eventuellt införande eller ej.
Motionen är därmed besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef

MOTION

Kommunfullmäktige
2012-06-20

Inför traineeprogram i Borås Stad
Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att det är svårt för ungdomar att komma in på den
reguljära arbetsmarknaden. Först och främst är det svårt för unga som saknar utbildning, men
det kan även vara svårt för nyutexaminerade studenter från våra högskolor och universitet.
Problemet är att arbetsgivarna ofta ställer höga krav på arbetslivserfarenhet. Det medför dels
att det blir svårt för unga akademiker att få ett arbete, men också att arbetsgivarna går miste
om viktigt kompetens.
Ett sätt att försöka komma runt ovannämnda problem är att införa traineeprogram vilket
många stora och välrenommerade företag redan gjort. Nu börjar även somliga kommuner inse
att traineeplatser är något för framtiden. Projektet ”Framtidens ledare” som är ett samarbete
inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är inrättat för att tillgodose behovet av
framtidens ledare. Intresset för att delta i projektet har varit enormt – totalt har över 1000
personer sökt de 13 platser som fanns. Liknande resultat var det när Region Halland
annonserade ut sina traineeplatser.
Traineeprogram kan se väldigt olika ut, men oftast kretsar det kring att traineerna får en
tidsbegränsad anställning där det får prova på en kvalificerad tjänst samtidigt som de får tid
avsatt för utbildningsdagar och mentorsprogram. Ofta mynnar det ut i en fast anställning och
därmed två nöjda parter.
Det här är något som Borås Stad borde ta chansen att införa. Det skulle innebära att det blir
enklare att rekrytera den kompetens staden behöver samtidigt som unga akademiker får
chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Med stora avgångar i offentlig
sektor så är det även essentiellt att vi har unga ledare som står redo att axla chefsrollen.

Jag föreslår således:


Att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika verksamhetsområden för att
tillgodose behovet av kompetens.

Joakim Malmberg (FP)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-04-18

2012/KS0489

Stadskansliet, enheten för Personal och förhandling
Handläggare, Pelle Pellby tfn 033-35 71 66

Motion: Inför traineeprogram i Borås Stad
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet
Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på initiativet till att införa ett
traineeprogram i Borås Stad. Nämnden vill trycka på vikten av noggrann planering
och engagerade handledare/mentorer. Dessa måste också få rätt förutsättningar
för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. En förut-sättning är exempelvis att
tid avsätts för uppdraget, det kan inte läggas ovanpå ordinarie arbetsuppgifter utan
handledaren måste avlastas i dessa. En annan är att de, vid behov, erbjuds
utbildning.
Vi anser också att traineeprogram inte ska utformas av enskilda verk-samheter
utan samordnas av Personal och Förhandling. Det är många universitets- och
högskoleutbildningar som är passande inom olika verk-samheter och det är därför
viktigt att deltagarna får möjlighet att lära känna så många som möjligt.
Nämnden anser också att programmet inte ska vara inriktat på chefs- eller
ledartjänster då det riktar sig till nyutexaminerade.
Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen.
Servicenämnden ställer sig positiv till att Borås stad inför någon form av
traineeprogram. Vi ser att det kan vara ett bra koncept både för den som deltar i
programmet och för arbetsgivaren.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden tillstyrker motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker
motionen och föreslår att Borås Stad inför traineeprogram i de olika
verksamhetsområdena. Förutsatt att ekonomiska resurser tillförs.
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Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om införande av ett
traineeprogram i Borås Stad.
Tekniska nämnden är positiv till införandet av ett traineeprogram som är inriktat
mot ledarskap och specialisttjänst. Ett samarbete med andra kommuner, skulle ge
ökad bredd och på sikt en värdefull personalrörlighet och erfarenhetsutbyte.
Tekniska nämnden anser att rekryteringen till ett traineeprogram bör vara både
nationellt och internationellt inriktad. För att skapa de bästa förutsättningarna är
det viktigt att trainee och mottagande förvaltning är väl förberedda och att det
finns resurser avsatta för att ge traineen möjlighet att med handledning arbeta
praktiskt inom det aktuella yrkesområdet.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Miljöförvaltningen instämmer i motionärens synpunkter. Ett traineeprogram skulle
vara ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Borås Stad som en attraktiv
arbetsgivare och att underlätta den framtida kompetensförsörjningen när det gäller
specialister och chefer. Ett verktyg som en organisation av Borås Stads storlek
kanske borde ha prövat långt tidigare. Ett traineeprogram förutsätter medverkan
från samtliga förvaltningar och bolag, men bör administreras centralt i kommunen.
Lämpligt vore att Kommunstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att utreda
formerna för införandet av ett traineeprogram i Borås Stad.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker motionen, ”Inför traineeprogram i Borås Stad”.
Kulturnämnden anser det vara viktigt att ta tillvara unga människors och
nyutexaminerade studenters kompetens. Ett traineeprogram kan också vara ett sätt
att öka attraktiviteten hos Borås Stad som arbetsgivare. Vid ett införande av
traineeprogram bör man undersöka möjligheter till samverkan och
erfarenhetsutbyte med bland andra GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).
Eftersom det innebär extra arbetsuppgifter att handleda en trainee bör
förvaltningarna vara självstyrande i huruvida man vill upplåta en plats eller inte.
Reservation
Hasse Brännmar (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer majoritetens förslag mot den röd/gröna minoritetens och
finner majoritetens förslag med övervägande ja besvarat.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
I motionen föreslås att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika
verksamhetsområden och därigenom kunna tillgodose behov av kompetenser
inom kommunal förvaltning i samband med kommande stora pensionsavgångar.
Utbildningsnämnden tillstyrker ärendet i sak men anser att frågan behöver utredas
innan beslut fattas om införandet av traineeprogram.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och ser ett traineeprogram som en
del i att säkra kompetensförsörjningen för Borås Stad. Nämnden anser att det
behöver göras en utredning av vilken typ av traineeprogram som passar Borås Stad
bäst. Ett sammanhållet program där deltagarna är anställda centralt och få prova
olika verksamheter, liknande ”Framtidens ledare” i Göteborg. Eller ett program
liknande det i Region Halland där deltagarna i traineeprogrammet är anställda i
olika verksamheter och programmet är inriktat mot specifika roller i verksamheten.
Samarbete med övriga kommuner i kommunförbundet?
Arbetslivsnämnden
Avstyrker.
Borås Stad har redan ett program för att identifiera och utveckla framtida
ledare/chefer bland medarbetarna samt möjligheten att ge studenter praktik.
Reservation
Förste vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att tillstyrka
motion. Alliansen reserverar sig mot beslutet.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Inför traineeprogram i Borås Stad
och skickar svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr är positiv till att erbjuda traineeprogram i Borås Stad. Det
är en möjlighet för ungdomar som studerat på högskolan att få inblick i och
erfarenheter av Borås Stad som arbetsgivare. Det är också ett sätt att säkra
personalförsörjningen och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att
erbjuda traineeprogram för ungdomar där de får en möjlighet att kombinera
kvalificerat arbete med personlig utveckling får Borås Stad tillgång till viktig
kompetens.
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Stadsdelsnämnden Väster
Motionen ”Inför traineeprogram i Borås Stad” tillstyrks under förutsättning att det
framtida rekryteringsbehovet undersöks och att finansieringsfrågan utreds.
En satsning på ett traineeprogram skulle kunna bidra till att öka intresset för
offentlig förvaltning och underlätta rekryteringen av nödvändig kompetens.
Hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut bör vidare utredas liksom hur ett
traineeprogram ska finansieras. Det är av vikt att ett traineeprogram ger goda
möjligheter till en tillsvidareanställning.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Inför trainee-program i
Borås Stad”.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen och anser att ett traineeprogram är
värt att pröva för att nå målet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad har
en hög ambition att erbjuda platser för arbetspraktik och ett traineeprogram torde
kunna leda till ett bredare utbud av platser, inte minst för akademiker.
När det gäller behovet av chefer i framtiden finns det i Borås Stad ett koncept
kallat ”Framtidens chef” som är ett systematiskt arbete med att ta tillvara de
medarbetare som är potentiella chefer. Det konceptet bör i sådana fall integreras i
samband med införandet av ett traineeprogram.
AB Bostäder
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.
Vi tror att införande av traineeprogram i Borås Stad är ett bra förslag. Vi tror att
det krävs en central planering för ett traineeprogram, där förvaltningar och bolag
kan anmäla intresse. Mindre organisationer får svårt att ensamt planera och leda ett
sådant program.
Industribyggnader i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB tillstyrker motionen
Industribyggnader i Borås AB ser mycket positivt på initiativet till att införa ett
traineeprogram i Borås Stad. Styrelsen vill trycka på vikten av noggrann planering
och engagerade handledare/mentorer. Dessa måste också få rätt förutsättningar
för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. En förutsättning är exempelvis att
tid avsätts för uppdraget, det kan inte läggas ovanpå ordinarie arbetsuppgifter utan
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handledaren måste avlastas i dessa. En annan är att de, vid behov, erbjuds
utbildning.
Vi anser också att traineeprogram inte ska utformas av enskilda verksamheter utan
samordnas av Personal och Förhandling. Det är många universitets- och
högskoleutbildningar som är passande inom olika verksamheter och det är därför
viktigt att deltagarna får möjlighet att lära känna så många som möjligt.
Styrelsen anser också att programmet inte ska vara inriktat på chefs- eller
ledartjänster då det riktar sig till nyutexaminerade.
Borås Djurpark AB
Avstår från yttrande
Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö AB tillstyrker förslaget i motionen med följande
kommentar:
En traineetjänst ar ett effektivt satt att få ut en nyutexaminerad student att komma
in i ett företags verksamhet och lära sig den från grunden. Traineen får prova på
att arbeta inom de olika affärsområdena och skaffar sig på så sätt en bred
kompetens.
Vanligtvis är det stora och internationella företag som har traineeprogram där
deltagarna först får gå en del av programmet gemensamt för att sedan få fördjupa
sig i det de är intresserade av. Programmet kan vara mellan 9-30 månader och ska
varvas med teori och praktik. Traineen ska under denna tid ha en
mentor/handledare.
Borås Energi och Miljö har under ett antal år erbjudit nyutexaminerade ungdomar
att under en period av 11 månader pröva "arbetslivet". Några av dessa ungdomar
har därefter fått fast anställning efter traineeperioden. BEM har för avsikt att
fortsatta med denna typ av erbjudande, men det ar viktigt att det görs med
eftertanke och med en engagerad mentor.
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PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot våld i nära relationer!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och fastställa riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med särskilt beaktande av befintlig lagstiftning, EU-direktivet
och föreslagna förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) pröva upphandling av skyddat
boende

-

Motionen är därmed besvarad

2016-03-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0661
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: Per Olsson 2016-03-21

Programområde: 1

Sida
1(3)
2016-04-18

Dnr 2013/KS0661

Personal och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP): att arbeta
smartare mot våld i nära relationer!
Ärendet
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 lämnat
motion om att arbeta smartare mot våld i nära relationer.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara
den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relationer gällande
vuxna samt att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende etc.
Remissvar
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Norr, Väster, Öster samt
Arbetslivsnämnden och Sociala Omsorgsnämnden. Stadsdelsnämnderna Öster och
Norr samt Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Väster avstår att yttra sig över motionen med hänvisning till att
sakfrågorna besvaras i samband med behandlingen av det remitterade förslaget till
samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld
(relationsvåldsenheten).
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionens förslag att Arbetslivsnämnden ska vara den
nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relationer gällande vuxna
men avstyrker motionens förslag att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via
upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat
boende etc.
Överväganden
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 (§235) att skapa en kommungemensam relationsvåldsenhet inom Arbetslivsnämnden. Beslutet innebär ansvar för handläggning
avseende personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt på operativ nivå, närmast
medborgaren.
Den kommungemensamma relationsvåldsenheten innebär att Borås Stad har en tydlig
organisation när det gäller att utreda, fatta beslut, och följa upp ärenden som rör
våldsutsatta vuxna. I den delen är motionärens förslag genomfört.
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
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I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen.
Det finns kommuner som tagit ytterligare några steg i att utveckla samverkan i linje
med Överenskommelsen. Några av dessa är Linköping, Västerås, Göteborg, Sigtuna
och Malmö som har träffat avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP- avtal.
Göteborg och Malmö har också utrett de juridiska förutsättningarna för IOP-avtal.
Syfte med avtalen är att få ett mer hållbart samarbete och att det civila samhället på
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. Det
finns flera olika organisationer som har tecknat IOP-avtal. Ett exempel är Sigtuna
kommun som utvecklat en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med
Kvinno- och tjejjouren i Sigtuna.
SKL har så sent som vid sin kongress hösten 2015 på nytt understrukit vikten av att
utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets idéburna
organisationer – om idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Kvinnojourer utgör idag ett av de främsta stöden för enskilda som söker skydd med
anledning av våld från närstående. Borås Stad använder dels Kvinnojouren i Borås
dels privata aktörer när det gäller skyddat boende. Merparten är privata aktörer.
Kvinnojouren i Borås har uttryckt intresse för att pröva möjligheten att teckna ett
IOP-avtal med Borås Stad.
Det finns ett par nationella utredningar som har anknytning till frågan om kvinnofrid,
skyddat boende och upphandling.
Den första utredningen är SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle- Betänkande av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle. Den har haft i uppdrag att undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer
att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.
Där konstateras att: ”Civilsamhället kan vidare spela en central roll i viktiga samhällsinsatser.
Ett exempel är kvinnojourerna som under många år i stor omfattning bedrivit verksamhet på
kvinnofridsområdet. Många våldsutsatta kvinnor och barn skulle inte ha fått stöd och hjälp om inte
civilsamhället i form av kvinnojourerna hade funnits”.
Utredningens uppdrag har varit att analysera och bedöma om organisationernas särart
och ställning i förhållande till nationell lagstiftning och EU-rätt kan och bör utvecklas
eller tydliggöras, samt att lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta
i offentlig upphandling kan förbättras.
Utredningen konstaterar att det finns såväl befintligt upphandlingsregelverk som det
nya EU-direktivet om offentlig upphandling (Europaparlamentets och rådets direktiv
014/24/EU av den 26 februari 2014) som erbjuder många möjligheter att underlätta
för civilsamhällets organisationer att delta i offentlig upphandling. Men också att kunskapen om dessa möjligheter behöver förstärkas och utvecklas.
Vidare föreslår utredningen att upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda
tjänster vars värde understiger tillämpligt tröskelvärde2 (750 000 €) och som inte har
ett gränsöverskridande intresse inte ska omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.
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Den andra utredningen är Välfärdsutredningen (Fi 2015:02). Den ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Utredningen har antagit namnet Välfärdsutredningen.
Utredningen ska även utreda hur man kan underlätta för det civila samhället att delta i
offentliga verksamheter och ska bl.a. undersöka hur regelverket som styr upphandling
av sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt och lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras.
Välfärdsutredningens ska i samråd med Utredningen om ett stärkt och självständigt
civilsamhälle, och med beaktande av utredningens arbete, föreslå hur formen idéburet
offentligt partnerskap ytterligare kan användas och utvecklas.
Bedömning
Det finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden som
motsvarar motionärens förslag. Relationsvåldsenheten ansvarar för handläggning avseende personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom
uppdraget att samordna insatser internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren.
Kommunstyrelsen kan stärka förutsättningarna för fortsatt arbete med Överenskommelsen och civilsamhället genom att utarbeta och fastställa riktlinjer för IOPavtal. Riktlinjerna kan utgöra stöd och vägledning för nämnder och styrelsers arbete
med idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Kvinnojouren i Borås har uttryckt intresse för att pröva möjligheten att teckna ett
IOP-avtal med Borås Stad.
EU-direktivet från 2014 ger nya möjligheter att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar samtidigt som det finns förslag om att
upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster vars värde understiger
tillämpligt tröskelvärde2 (750 000 €) och som inte har ett gränsöverskridande intresse
inte ska omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet
hos Arbetslivsnämnden

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och fastställa riktlinjer för
idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med särskilt beaktande av befintlig
lagstiftning, EU-direktivet och föreslagna förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) pröva upphandling av skyddat boende

-

Motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

Motion

2013-10-24

Arbeta smartare mot våld i nära relationer!
Våld i nära relationer måste bekämpas och fördömas å det kraftigaste. Allt våld eller hot
om våld i nära relation strider mot liberalismens grundvalar om individens rätt att forma sitt
eget liv. Våld i nära relationer innefattar mäns våld mot kvinnor liksom kvinnors våld mot
män och våld i samkönade äktenskap samt hedersrelaterat våld liksom barns våld mot
åldrade föräldrar etc.
Utifrån ovanstående är det extra viktigt att de insatser som görs från Borås Stads sida för
att ge stöd, hjälp och skydd åt våldsutsatta och trakasserade människor sköts enligt de
lagar och förordningar som reglerar området. Detta görs inte i Borås idag! Fortfarande
efter mer än åtta månader efter det att Inspektionen för Vård och Omsorg lämnat sin kritik i
hur insatserna biståndsbeslutas fortsätter man regelmässigt att ge biståndet som en
serviceinsats genom försörjningsstödet.
IVO avgav 2013-02-15 ett tillsynsbeslut rörande Borås Stads arbete med våld i nära
relationer. I beslutet framkommer kritik enligt följande punkter:
• Att individuellt anpassade åtgärder avseende barn och vuxna ska föregås av bedömning,
utredning och beslut i enlighet med SoL och att besluten dokumenteras och följs upp på
sätt som föreskrivs i SoL.
• Att kontrollera och följa upp kvaliteten i verksamheter till vilka nämnden har lämnat över
genomförandet av insatser enligt SoL.
• Att komplettera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för de processer och
rutiner där samverkan krävs för att säkra kvaliteten. Det ska framgå av processer och
rutiner hur samverkan ska bedrivas och möjliggöras med andra verksamheter internt och
externt.
Det tar såklart tid att fasa in ett nytt sätt att jobba med denna fråga. Men det finns
ingenting som hindrar att man ifrån politiskt håll ger tjänstemännen tydliga direktiv om att
samla denna frågan i en nämnd som är kommunövergripande. Vidare så innehåller arbetet
med dessa frågor inte sällan stora krav vad gäller kompetens i att handskas med ärenden
som innehåller mycket sträng sekretess genom skydd av vistelseort, skyddad identitet,
kvarskrivning etc. Uppgifter som för den skyddade kan handla om liv eller död. Här får det
aldrig gå fel! Det är därför viktigt att det handläggs av handläggare med vana i dessa
frågor. Det är även viktigt att det myndighetsbeslut som fattas i förlängningen är så lite
ingripande som möjligt för den enskilde individen. Det är då av betydelse vilken förvaltning
som fattar beslutet om det i efterhand skulle visa sig att en arbetsgivare vill ha utdrag ur
socialregistret inför en anställning. Vi vet idag att de flesta ärenden initieras via
Försörjningsstödet i Arbetslivsenheten.
Utifrån detta så föreslår jag att följande åtgärder snarast initieras i denna viktiga fråga.
• Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara den nämnd som samlat
handskas med frågor kring våld i nära relation gällande vuxna. (Detta utifrån att det är en
nämnd som jobbar kommunövergripande samt att det är mindre exkluderande att vara
aktuell där än på exv Sociala Omsorgsnämnden).

Motion

2013-10-24

• Att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla
de insatser som behövs i form av skyddat boende etc. (Detta utifrån att ekonomiska
volymen är sådan att upphandling krävs samt att kraven på de som kan bli föremål för att
köpa tjänster av är stora då de i laglig mening ska leva upp till samma krav som
socialtjänsten själva har i avseende dokumentation, styrning och ledning, kvalitetsarbete,
evidentbaserad verksamhet etc.).
Inget av dessa förslag förhindrar tjänstemännens forsatta beredningen av att rättssäkra
arbetet i Borås Stad mot våld i nära relationer. Tvärt om så ger det en tydligare
förutsättningar för detta arbete samtidigt som upphandlingen innebär att vi kommer att
kunna hjälpa fler att få skydd.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna

PF3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP): Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både strategiskt och operativt för
arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som
strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som
strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Motionen bifalls

2016-03-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0587 700
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20160321/ Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(4)

2016-04-18

Dnr 2014/KS0587

Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-05 lämnat motion om att förebygga hedersrelaterat våld.
I motionen föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som
strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med
motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet, om tillsättandet av en strategtjänst
för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetslivsnämnden förordar att den
ingår i förslaget till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld inom Arbetlivsförvaltningen.
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet, om tillsättandet av en strategtjänst för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala omsorgsnämnden
förordar att den tjänst på kommungemensam Individ och Familjeomsorg (IFO) inom SDF Väster, som idag är vigd till 50 % arbete mot våld i nära relationer, utökas till heltid och att ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck tillförs arbetsbeskrivningen för tjänsten. Sociala omsorgsförvaltningen understryker vikten av samverkan både externt och internt. Det är
viktigt att tjänstens relation till Arbetslivsförvaltningen tydliggörs utifrån deras uppdrag kring
våldsutsatta personer.
Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Förebygg hedersrelaterat
våld och förtryck”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet. Det bör
finnas ett strategiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, som kan kopplas till den tjänst
som idag finns för arbete mot våld i nära relationer på Stadsdelsförvaltningen Väster. Omfattning
och eventuell utökning av tjänsten för det vidgade uppdraget bör utredas och hanteras inom
Stadsdelsförvaltningen Väster. Det strategiska arbetet bör utvecklas i nära samverkan med Relationsvåldsenheten och Barnhuset om dessa operativa verksamheter framöver kommer att inrättas,
vilket nu ligger som förslag.
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Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsförvaltningen (SDF) Väster är positiv till förslaget i motionen om att tillsätta en strategtjänst för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån Stadsdelsnämnden
Västers samordningsansvar för övergripande IFO-frågor, förordas att den tjänst på Kommungemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) som idag är vigd till 50 % för arbete mot våld i nära
relationer, utökas till heltid och att ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
tillförs arbetsbeskrivningen. En stadsövergripande strateg inom området våld i nära relationer bör
verka för att stärka kopplingarna mellan arbetet mot våld i nära relationer och arbetet för folkhälsa och jämställdhet. Arbetet bör ta avstamp i de regionala målen kring området makt och mäns
våld mot kvinnor som formulerats i Jämställt Västra Götaland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering
2014-2017. SDF Väster instämmer även i motionens synpunkter om att ta till vara erfarenheter
från andra kommuners arbete med frågan, samt den kompetens och det metodstöd som finns att
tillgå via Länsstyrelsen. Dock påtalas att ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer även
kräver ett samordnat och rättssäkert stöd på operativ nivå, närmast medborgaren, så som föreslås
i ärende 2014/KS0475:1 om inrättandet av Barnahus och i ärende 2014/SDNV0029 om inrättandet av en relationsvåldsenhet m.m.
Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget i motionen om att tillsätta en strategtjänst för systematiskt
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån Stadsdelsnämnden Västers samordningsansvar för övergripande IFO-frågor, förordas att den tjänst på Kommungemensam Individ- och
familjeomsorg (IFO) som idag är vigd till 50 % för arbete mot våld i nära relationer, utökas till
heltid och att ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck tillförs arbetsbeskrivningen. En stadsövergripande strateg inom området våld i nära relationer bör verka för att stärka
kopplingarna mellan arbetet mot våld i nära relationer och arbetet för folkhälsa och jämställdhet.
Arbetet bör ta avstamp i de regionala målen kring området makt och mäns våld mot kvinnor som
formulerats i Jämställt Västra Götaland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017. Dock påtalas
att ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer även kräver ett samordnat och rättssäkert
stöd på operativ nivå, närmast medborgaren, så som föreslås i ärende 2014/KS0475:1 om inrättande av Barnahus och i ärende 2014/SDNO0053 om inrättande av Relationsvåldsenhet m.m.
Överväganden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna m.fl. har fattat flera beslut som
stärker förutsättningarna både strategiskt och operativt för arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Några exempel:
Kommunstyrelsen har i september 2014 undertecknat avsiktsförklaringen för ett ”Jämställt Västra
Götaland 2014-2017 – länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering” tillsammans med
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och ett flertal kommuner.
I beslutet noterades att kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att en kommungemensam relationsvålds-enhet skapas
inom arbetslivsförvaltningen. Det innebar att arbetslivsförvaltningen har ansvaret för handläggning vad gäller personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom
uppdraget att samordna insatser internt och externt (se 3 kap 8-11 § SOSFS 2014:4) på operativ
nivå, närmast medborgaren.
Genom detta säkerställs att enskilda ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden och innebär samtidigt ett tydligt operativt ansvar för insatserna närmast medborgaren.
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Stadsdelsförvaltning Väster kommer dock att ha ett fortsatt strategiskt ansvar för
utvecklingsarbete och samordning inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Barnahus Älvsborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott som startades hösten 2015. Kommunerna
som ingår i samverkan är Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Alingsås och Borås. I samarbetet ingår även Polismyndigheten, Åklagarkammaren i
Borås och Södra Älvsborgs sjukhus. Borås Stad är värdkommun, IFO Barn och familj. Verksamheten ska kunna omhänderta frågor och ge vägledning kring övergrepp riktade mot barn och då
även hedersrelaterat våld.
En kommun fri från våld är ett genusförändrande våldspreventionsprojekt med en hela-kommunenansats. I projektet testas och utvecklas en modell för ett systematiserat och koordinerat arbete för
att förebygga våld bland barn och unga. Projektet finansieras via Arvsfonden och sociala investeringsmedel från Borås Stad.
CKS, Centrum för kunskap och säkerhet startas under 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige. CKS
ska också vara en resurs i arbetet mot våld i nära relationer i Borås Stad.
Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens medborgare och arbetet med en säker och trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och
delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande arbetet i kommunen.
Fortlöpande utbildningsinsatser. Några exempel: Hos IFO Barn och familj har det tidigare genomförts
särskilda utbildningsinsatser för delar av personalen avseende hedersrelaterat våld. Medarbetare
finns kvar i organisationen som har fördjupad kompetens kring hedersrelaterat våld dit övriga kan
vända sig för vägledning. Utbildning avseende våld i nära relationer som riktade sig till samtliga
medarbetare inom IFO Barn och familj. Just nu är det aktuellt med utbildningsinsatser avseende
sexuella övergrepp.
Stadsdelsnämnd Väster har en tjänst på 50 % på Kommungemensam Individ- och familjeomsorg
(IFO) för arbete mot våld i nära relationer. Tjänsten är för tillfället vakant, (2016-02-04).
Kommunfullmäktige fattar i mars beslut om ny nämndorganisation from 2017-01-01. Förvaltningsorganisationen kommer att därefter att anpassas till de nya förutsättningarna.
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen kan möjligheten utredas att inrätta en
tjänst som strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Bedömning
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både strategiskt och operativt för arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst
som strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som
strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som sökt sig hit från andra länder och
kulturer, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och förföljelse.
Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen. Likaså ska Borås Stad stötta människor med
rötter i andra kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel föreningsverksamhet.
Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då
måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som riskerar utsättas
för brott mot dessa lagar.
Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig
denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den genomförs där.
Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker
utrikes.
Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att
arbeta med dessa frågor och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i
Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck så här:
”Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i
kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för
att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. ”
(Adressen till hemsidan:
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx)
Även om det finns en nationell samordnare så är det i kommunerna det verkliga arbetet ska
bedrivas. Det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om
skadan redan är skedd. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O för ett positivt
resultat. Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns samordnare för dessa frågor.
I bland annat Söderhamn, som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett mellan
skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig
faktor är utbildning av personalen som träffar dem som kan vara utsatta för hedersförtryck.
Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har
bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för tvångsgifte med
mera.
Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit
fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.
Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för ett systematiskt arbete för att motverka
hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och
regionen kommer till stånd.
I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Ingen ska
utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja.
Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut
ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med
avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens
intentioner.
Anne-Marie Ekström (FP)

I 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till Borås Stads kostpolicy
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr,
Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden till och med 2019.

2016-03-22
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0253
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-03-21/Ingegerd Eriksson

2016-04-18

Dnr 2016/KS0253

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Förslag till Borås Stads kostpolicy
I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en
kostpolicy för Borås Stad. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner
vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och
utveckling inom måltidsområdet.
Förslag till Borås Stads Kostpolicy har tagits fram av kommungemensam kost och
framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam
kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad.
Avstämning har gjorts med Stadskansliet - avdelningarna Information samt Kvalitet
och utveckling.
Förslag till Borås Stads kostpolicy sändes ut på remiss till Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. Remissvaren var positiva
och alla hörda nämnder har tillstyrkt remissen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster,
Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska
nämnden till och med 2019.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Dnr 2016/KS0253

litet och utveckling
are: Ewa Luvö

s

Sammanställning av remissvar från Stadsdelsnämnden Väster: Borås Stads Kostpolicy.(Förslag)
Remissen sändes ut den 6 november av stadsdelsförvaltningen efter beslut i Stadsdelsnämnden Väster den 28 oktober 2015 till: Arbetslivsnämnden, Social omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster och Utbildningsnämnden.
Remissen sändes ut till Tekniska nämnden 2 december 2015 efter beslut i Stadsdelsnämnden Väster den 24 november 2015.
Nämnd

Beslut

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

Förslag på ändringar från nämnd

Utbildningsnämnden

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy beskriver på ett kortfattat och tydligt sätt hur berörda nämnder ska förhålla sig till arbetet med kostfrågor inom sina
verksamheter.

Sociala omsorgsnämnden

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna och att
policyn är övergripande på samtliga områden, vilket kommer
att underlätta upprättandet av handlingsplaner. Nämnden
ställer sig positiva till arbetet med klimatanpassade måltider
och skulle vilja arbeta för ökad kunskap om klimatsmarta
måltider och en bättre måltidskvalitet som är anpassad efter
de boendes behov.

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Arbetslivsförvaltningen

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy
kommer att förenkla när det gäller styrning, ledning och
utveckling inom måltidsområdet.

Stadsdelsnämnden
Norr

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy är
framtagen med ett hållbarhetsperspektiv, där det görs aktiva
klimatsmarta val i hela livsmedelskedjan och att matval görs
med fokus på kvalitet, etik och miljö.

Nämnden ställer sig positiva till policyn eftersom de anser
att barn och ungdomar påverkas positivt om måltiden som
serveras är god och näringsrik, samt tillagas och distribueras
på ett sätt som ta hänsyn till vår miljö.
Stadsdelsnämnden
Väster

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy anger
ett förhållningssätt till mat och måltiderna i våra verksamheter. Det finns en koppling till Borås Stads vision och policyn lyfter på ett tydligt sätt fram miljöaspekter. Policyn klargör viktiga faktorer när det gäller matkvalitet, måltidsmiljö
och arbetsmiljö. Policyn ger även en tydlig inriktning på vilka
principer som ska gälla.

Stadsdelsnämnden
Öster

Tillstyrker

Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy är ett
verktyg för verksamheterna för att förbättra kvalitet och
måluppfyllelse för måltidsverksamheterna i Borås Stad.
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Tekniska Nämnden

Tillstyrker
med förslag
på ändringar

Nämnden anser att finns en stor fördel att tydligöra stadens
intentioner kring styrning, ledning och utveckling. Genom ett
utvecklat arbete kring miljökrav i upphandling av livsmedel
ser nämnden ett stort mervärde i att staden tar ett samlat
grepp kring kostfrågorna. Eftersom detta främjar fortsatt
fokus på avtalstrohet samt uppfyllande av miljömål. Det
möjliggör också ett fortsatt arbete inom ramen för åtagandet Fairtrade City.

Nämnden anser också att säsongsanpassade råvaror av god
kvalitet som bas till maträtter lagade från grunden skapar
förutsättningar för aptitfrämjande måltider i stadens restauranger och kan på sikt ge möjligheter för producenter i närområdet, via Samvarudistributionscentralen, att leverera
råvaror till stadens matgäster.

Tekniska nämnden föreslår nedanstående förändringar i Kostpolicyn:

Befintlig skrivning
Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning
som möjligt.
Som alternativ skrivning föreslås:
Maten lagas från grunden i så stor utsträckning som
möjligt.

Befintlig skrivning:
All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god servicekänsla för att skapa
en lugn och trevlig måltidsmiljö.

Som alternativ skrivning föreslås:
All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god servicekänsla för att skapa
en aptitfrämjande måltidsmiljö.

Befintlig skrivning:
All personal har den kunskap som krävs för att kunna
främja goda matvanor hos sin målgrupp och därmed
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bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Som alternativ föreslå:
Punkten anses uppfylld med skrivning under rubriken Matkvalitet och föreslås utgå. Se punkten nedan:
Maten är näringsriktig, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.

Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

'
&
%
$
#
!"
Borås Stads

Kostpolicy

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XX
Dokumentet gäller för Stadsdelsnämnderna Väster, Norr och Öster samt Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden.
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Väster
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Stadsdelsnämnden Väster
Dokumentet gäller till och med 2019
2 | kostpolicy

Kostpolicy
Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras
ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distributeras på ett sätt som tar hänsyn
till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig
ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet.
Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna
men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom
måltidsområdet.

Maten och klimatet
”Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och
vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling”.
(ur Borås stads vision 2025)
» Genom aktiva klimatsmarta val i hela livsmedelskedjan bidrar Borås Stad
till en hållbar framtid.
» Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
» Andelen ekologiska livsmedelsinköp i Borås Stad ska öka succesivt.
» Råvaruvalen ska vara såsongsbetonade.
» Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

Matkvalitet
»
»
»
»
»
»

Maten ska vara näringsriksrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.
Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.
All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.
Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.
Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och fortbildas
kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utvecking.
Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.
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Måltidsmiljö
»
»
»

All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god
servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.
All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos sin
målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.
Det ska finnas en tydlig ansvarsuppdelning mellan verksamheterna när det gäller miljö
i matsalen eller resturangen.

Maten och arbetsmiljön
»
»

Resturang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.
Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
»
»

Borås Stad berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom
respektive verksmahetsområde.
Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Trygghetsbostäder Dalsjövägen 25A
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder till personer där en i
hushållet är 70 år eller äldre.
AB Toarpshus har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A i Dalsjöfors. Ansökan avser sju lägenheter.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker ansökan om att de sju lägenheterna på Dalsjövägen 25A görs om till
trygghetsbostäder. I denna fastighet är det inte aktuellt med vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i samma fastighet där det redan finns restaurang och en öppen
mötesplats.. De sju lägenheterna är certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A.

2016-03-30
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0222
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-03-29/Ingegerd Eriksson

BESLUT

1 (1)

Sammanträdesdatum 2016-02-23
2015/SDNO0158
Handläggare
Cecilia Bothin

Kommunstyrelsen

Trygghetsbostäder, Dalsjövägen 25 A
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka ansökan om trygghetsboende av de 7
lägenheter som blivit certifierade och godkända som femstjärniga Bokvämtboende på
Dalsjövägen 25A.
Nämndens yttrande
Toarpshus har inkommit med en ansökan om att göra om sju lägenheter till
trygghetsbostäder. Lägenheterna är certifierade och godkända som femstjärniga
Bokvämtboenden på Dalsjövägen 25A. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till att fler
boenden certifieras och uppfyller kriterierna för trygghetsboende. Det är angeläget att skapa
attraktiva och alternativa boendeformer för de äldre invånarna i stadsdelen. De 7
lägenheterna uppfyller kraven på att det inte finns några trösklar inomhus. Kök, badrum,
tvättstuga och lägenhetsförråd är rullstolsanpassat. I badrum finns dusch med stödhandtag
och det är möjligt att köra bil fram till entré samt tillgång till handikapparkeringsplats.
Utifrån närmiljön finns busshållplats på ca 250 m avstånd och grönområde med särskild
plats för balans- och styrketräning samt odlingsbänkar finns i anslutning till fastigheten.
Restaurang och öppen mötesplats finns också i samma fastighet som möjliggör social
samvaro och utbud av olika aktiviteter.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om trygghetsboende Alingsåsvägen 4 i Borås
Stad
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder till personer där en i
hushållet är 70 år eller äldre.
AB Sandhultsbostäder har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Alingsåsvägen 4 i
Sandared. Fastigheten består av 12 lägenheter.
Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas. I denna fastighet är det inte aktuellt
med vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i anslutning till
Seniorcentrum på Alingsåsvägen 1, där det redan idag bedrivs verksamhet och en aktivitetssamordnare
finns tillgänglig. De 12 lägenheterna är certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna trygghetsbostäder vid Alingsåsvägen 4.

2016-03-30
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0309
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-03-24/Ingegerd Eriksson

KU 5

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om trygghetsboende, i kvarteret Spinnaren 13
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder till personer där en i
hushållet är 70 år eller äldre.
AB Bostäder har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsboende i kvarteret Spinnaren 13 på
Norrby. I fastigheten finns 32 trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas. Borås Stad tillhandahåller och bekostar
en gemensamhetsyta i fastighetens nedre plan. Träffpunkten Team Fritid kommer att ha aktiviteter och
arbeta för att skapa gemenskap. Lägenheterna ska tas i bruk juni 2016. Då kommer också fastigheten att
vara certifierad enligt Bokvämtstandard med som lägst fyra stjärnor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna trygghetsbostäder i kvarteret Spinnaren 13.

2016-03-30
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0251
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-03-29/Ingegerd Eriksson

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-02-24
§8

2016/SDNV0006

Ansökan om trygghetsboende, i kvarteret Spinnaren 13, Borås Stad
AB Bostäder i Borås ansöker om att driva trygghetsboende i kvarteret Spinnaren 13, vilket
förordas under förutsättning att målen gällande trygghetsbostäder samt Reglerna för
Trygghetsbostäder följs.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Rekommendera Kommunstyrelsen att bevilja AB Bostäders ansökan om att driva
trygghetsboende i kvarteret Spinnaren enligt ansökan.
2. Upprättat tjänsteskrivelse sänds som Stadsdelsnämnden Västers skrivelse till
Kommunstyrelsen.

Vid protokollet
Kristina Janze
2016-03-02

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Marie Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 mars 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze

1(1)

1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-07

2016/SDNV0006

Maria Svensson
Planeringsledare Äldreomsorg
033-35 36 65

Ansökan om trygghetsboende i kvarteret Spinnaren
13, Borås Stad
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Rekommendera Kommunstyrelsen att bevilja AB Bostäders ansökan
om att driva trygghetsboende i kvarteret Spinnaren enligt ansökan.
2. Upprättat tjänsteskrivelse sänds som Stadsdelsnämnden Västers
skrivelse till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
AB Bostäder i Borås ansöker om att driva trygghetsboende i kvarteret
Spinnaren 13, vilket förordas under förutsättning att målen gällande
trygghetsbostäder samt Reglerna för Trygghetsbostäder följs.
Yttrandet i sin helhet
Definition av trygghetsbostad:
En trygghetsbostad är en bostad som är utformad så att den enskilde trots
en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning kan bo kvar.
En trygghetsbostad ska innehålla eller ha nära tillgång till lokaler för
gemensamma aktiviteter. Det ska också finnas personal tillgänglig för att vid
angivna tider stödja de boende och erbjuda gemensamma aktiviteter
(aktivitetssamordnare). Det behövs inget biståndsbeslut för att flytta till en
trygghetsbostad. Bostäderna ska dock innehas av personer som fyllt 70 år.
När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna
har fyllt 70 år.
Yttrande över AB Bostäder i Borås ansökan:
AB Bostäder i Borås har lämnat in ett avtal gällande att driva
trygghetsbostäder i Kvarteret Spinnaren i Borås Stad. Avtalet som inkommit

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-07

2 (2)
2016/SDNV0006

Maria Svensson
Planeringsledare Äldreomsorg
033-35 36 65

omfattar 32 lägenheter och AB Bostäder ansvarar, enligt avtalet, för att
lägenheterna ska certifieras enligt Bokvämtstandard med som lägst fyra
stjärnor.
Borås Stad tillhandahåller och bekostar en gemensamhetsyta i fastighetens
nedre plan. Träffpunkten Team Fritid som tidigare verkade på plan 4 inom
fastigheten kommer att återuppta aktiviteter, och fortsatt arbeta för att
skapa gemenskap och ett gott socialt innehåll på nedre plan i Kvarteret
Spinnaren 13.
I de strategiska målen för Borås Stad finns en strävan att utöka antalet
trygghetsbostäder. Utifrån målen gällande trygghetsbostäder samt att AB
Bostäder i Borås enligt avtal lever upp till Reglerna för Trygghetsbostäder
anses det lämpligt att bevilja ansökan om trygghetsboende i Kvarteret
Spinnaren 13.
Samverkan
Ärendet har inte samverkats.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
Bilaga: Förslag till avtal- Trygghetsbostäder mellan Borås Stad och AB Bostäder i
Borås.
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på förskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-04-06
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0211
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-04-05/Ingegerd Eriksson

Sida
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Dnr 2016/KS0211 710

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD),
Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD)
och Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på förskolan
Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och Karl-Gustav Drotz (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås:
Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för att uppnå riksgenomsnittet för antal
barn per pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och för 4-5
år (15 barn), enligt Skolverkets rapport.
Kommunstyrelsens övervägande

Borås Stad har sedan flera år tillbaka satsat allt mer på förskolan för att öka kvalitén.
Dels har detta skett genom utökning av de ekonomiska ramarna men också genom ett
allt mer grundligt systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå.
Under åren 2014-2016 har sammanlagt 47 mnkr tillförts extra till ramen.
Dessa satsningar har syftat till att minska barngruppernas storlek, säkerställa den pedagogiska planeringen och utvärderingen av verksamheten samt att säkerställa att
barn i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett.
Följande har uppnåtts när det gäller personaltäthet:
Grundbemanning

Barn per
Åa
grundb.
6,69
6,51
6,56
6,28

Resurs
särsk
stöd
36,28
37,82
56,06
60,41

Barn per
Åa särsk
stöd
143,69
143,44
99,79
93,31

Totalt
Åa

Barn
per Åa
Totalt
6,40
6,23
6,15
5,88

2012-04-15
2013-04-15
2014-04-15
2015-04-15

Ant.
Plac.
Barn
5213
5425
5594
5637

2012-10-15
2013-10-15
2014-10-15
2015-10-15

4933

788,06

6,26

29,90

164,98

817,96

6,03

5099
5152
5213

820,86
833,75
877,64

6,21
6,18
5,94

38,68
47,06
50,67

131,83
109,48
102,88

859,54
880,81
928,31

5,93
5,85
5,62

778,70
833,15
853,25
897,53

814,98
870,97
909,30
957,94
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Av tabellen framgår att de ekonomiska extrasatsningarna fått genomslag i personaltätheten. Av en händelse är antalet inskrivna barn i april 2012 och i oktober 2015
det samma varför det är lätt att jämföra och se hur personaltätheten har utvecklats. På
samma antal barn (5213 st) har vi gått från totalt 815 årsarbetare till 928 st. Detta är
en ökning med 113 årsarbetare pedagogisk personal, en ökning med 14 % således.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av skolstrukturen.
Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
Behov av förskolelokaler och framför allt lokalernas utformning hör ihop med storlek
på barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadskansliet, Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och
Stadskansliet är involverade i arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed
lämpligt att såväl ekonomiska som praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2016-02-25
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Maxantal i barngrupperna på förskolan
Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet och ges förutsättningar till en framtida
försörjning, samt möjligheten att tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och god hälsa.
Det vi i Borås investerar i de unga får vi mångfalt tillbaka genom att mindre resurser behöver
läggas senare i livet.
Förskolan – tillsammans med andra omsorgsformer för våra barn - är viktiga delar för en bra
start på varje barns liv. Barn som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar
bättre. Kristdemokraterna ser med särskild oro på de små barnens situation. Stora
förskolegrupper innebär att det blir mindre vuxentid för varje barn och därmed försämrad
möjlighet att genomföra den pedagogiska uppgift som ålagts i förskoleplanen. För de minsta
barnen är det identitets- och språkutvecklingen som är viktig för senare års lärande. Alla barn är
beroende av en hög kvalitet i barnomsorgen. Vissa grupper, såsom barn med behov av särskilt
stöd, riskerar att inte få det stöd de behöver.
Hur ser det då ut i Borås förskolor? I en debattartikel av Joakim Cannerfors (områdeschef på
utvecklingsenheten i Borås stad) i BT den 21 december 2015, så anger han att Borås förskolor har
ett snitt på 5,75 barn per pedagog. Det är en minskning från 6,21 år 2012. Detta låter ju väldigt
bra, då det går åt rätt håll. Men om vi tittar på riksgenomsnittet så ligger det på 5,3 barn per
pedagog. I reala tal skulle det innebära att det behövs 80 nya lärare idag för att nå
riksgenomsnittet. I Kristdemokraternas budget för 2016 finns förutsättningarna för detta.
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för att uppnå riksgenomsnittet för antal barn per
pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och för 4-5 år (15 barn),
enligt Skolverket rapport.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz
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Initiativärende från Annette Carlson (M), Marie Fridén
(M), Ulf Sjösten (M) och Oliver Öberg (M): Mindre barngrupper i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek hänvisas till skolstrukturutredningen.

2016-04-06
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0201 002
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-04-05/Ingegerd Eriksson
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Initiativärende från Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Ulf
Sjösten (M) och Oliver Öberg (M): Mindre barngrupper i
Borås
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Ulf Sjösten (M) och Oliver Öberg (M) har vid
Kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-22 lämnat rubricerat initiativärende.
I ärendet föreslås att:
”Utifrån Skolverkets nya riktmärken vill Moderaterna att det utreds:
- Vilka personella och ekonomiska resurser krävs för att klara riktmärkena?
- Vilka åtgärder krävs för att Borås Stad ska klara lokaler för barngrupper i enlighet med riktmärkena?
- Förändras Borås Stads sätt att bygga förskolor på något sätt av rekommendationerna om
mindre barngrupper?
- Hur lång tid kommer krävas, utifrån givna ekonomiska ramarna, för att klara riktmärkena?

Stadskansliet uppdras att tillsammans med stadsdelsnämnderna och Lokalförsörjningsnämnden utreda konsekvenserna av Skolverkets nya riktmärken i enlighet med ovan
och återrapportera till Kommunstyrelsen under första halvåret 2016”.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av skolstrukturen.
Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
Behov av förskolelokaler och framför allt lokalernas utformning hör ihop med storlek
på barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och Stadskansliet är involverade i arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed lämpligt att såväl ekonomiska som praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utredning av konsekvenserna av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek hänvisas
till skolstrukturutredningen.
Lena Palmén
Kommunalråd (S)

Ingegerd Eriksson
Enhetsschef
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KU 8

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Fritidshem 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av de behov som lyfts i rapporten och vilka åtgärder som
behövs för att förbättra verksamhetens förutsättningar.
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Kommunalråd
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:
Kvalitetsrapport Fritidshem 2015
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads fritidshem. Förra
rapporten om fritidshemmet kom 2013. 2015 års rapport följer upp de områden som
ingick i 2013 års rapport
2013- och 2015 års rapporter i helhet finns att ta del av här: http://bit.ly/1TDQKOZ

Några resultat från rapporten
Förutsättningar
I 2013 års rapport konstaterades det att stora grupper och otillräckligt med personal
innebar att man inte kunde dela i mindre grupper, vilket också påverkade att barn
med behov av särskilt stöd inte alltid fick det stöd som behövdes.
2015 skriver rektorer att omsorgsbehovet i tid räknat tenderar att öka och kräver att
personalens arbetstider dras ut över dagen. Detta begränsar givetvis rektors möjlighet
att anpassa personaltätheten. Några rektorer skriver också att de organiserar efter sina
förutsättningar men att det inte fullt ut är möjligt att uppfylla det nationella uppdraget.
Det är flera rektorer som bedömer att stödbehoven inte tillgodoses och det kan även
sammanfalla med den tuffare ekonomiska situation många rektorer lyft. Det är dock
en tydlig förbättring i stadsdelen Öster jämfört med 2013.
Rektors pedagogiska ledarskap
2013 års rapport tog upp att rektorernas ledarskap tydligare måste inriktas på verksamheten i fritidshemmen, genom att ta ansvar för att fritidshemmen kontinuerligt
planerar, följer upp och utvecklar sin verksamhet
I 2015 års rapport anger rektorer att de i hög eller mycket hög utsträckning organiserar verksamheten så att personalen får utrymme att planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Här har det skett en förbättring sedan 2013, men det ser fortfarande
olika ut på olika fritidshem: allt från en timma per vecka till 7 timmar per vecka. De
flesta fritidshem har mellan 3 och 5 timmar per vecka.
Synen på yrkesrollen
Fritidshemspersonalens syn på sitt uppdrag handlade 2013 om att komplettera skolans
verksamhet.
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I 2015 års rapport svarar så gott som alla rektorer att det handlar om en balans mellan
omsorg och pedagogisk verksamhet. Personalen vill ge eleverna möjligheter att utveckla sin sociala kompetens, språk och övriga ämneskunskaper som ett komplement
till skolan.
Behov att lyfta till huvudmannen
Rapporten avslutas med ”Behov att lyfta till huvudmannen”. Några av de områden
som lyfts är kompetensutveckling, rektors förutsättningar, lokaler och rekrytering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av de behov som lyfts i rapporten och
vilka åtgärder som behövs för att förbättra verksamhetens förutsättningar.

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Fritidshemmet 2015
---------------------------Kvalitetsrapport

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Inledning
Förra rapporten om fritidshemmet kom 2013 och hade Skolinspektionens granskning att relatera
till i många avseenden. Rapporten då tog upp att rektorernas ledarskap tydligare måste inriktas på
verksamheten i fritidshemmen genom att ta ansvar för att fritidshemmen kontinuerligt planerar,
följer upp och utvecklar sin verksamhet. Som ett resultat av tidigare KR och Skolinspektionens
rapport togs flera initiativ på skolor och gemensamt i några stadsdelar att utveckla nätverk för
fritidshemmen i syfte att utveckla verksamheten.
När det gäller gruppstorleken 2013 i Borås Stads fritidshem så var det ett problem att inte fanns
några uppgifter som med säkerhet visar hur stor beläggningen är i fritidshemmen. Det
konstaterades att stora grupper och inte tillräckligt med personal innebar att man inte kunde dela
i mindre grupper vilket också påverkade att barn med behov av särskilt stöd inte alltid fick det
stöd som behövdes. Möjligheten att ha uppsikt över alla elever behövde ses över i samtliga
stadsdelar. Elevernas möjlighet till lugn och ro behövde säkerställas.
Utifrån rektorernas svar 2013 kunde vi dra slutsatsen att läroplanen inte fullt ut ligger till grund
för planeringen vilket innebar att den inte heller styr verksamheten på fritidshemmet. Skolverkets
allmänna råd som förtydligar fritidshemmets uppdrag utgjorde inte det stöd för verksamheten
som avsetts.
Fritidshemspersonalens syn på sitt uppdrag handlade 2013 om att komplettera skolans verksamhet.
Nu efter två år följer vi upp ovanstående i rapporten om fritidshemmet 2015.
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Förutsättningar
Enligt Skollagen ska huvudmannen se till att elevgrupperna i fritidshemmet har en lämplig
sammansättning och storlek, samt att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö1. Rektorerna har
fått skatta sina fritidshem utifrån påståenden kopplade till de allmänna råden för kvalitet i
fritidshemmet.
Anpassning för att nå de nationella målen
Uppdraget rektor har handlar om att utifrån fördelade resurser från huvudmannen, gruppstorlek,
personaltäthet och gruppsammansättning anpassa så att fritidshemmet kan uppfylla sitt nationella
uppdrag. Generellt gör rektorer i Öster en lägre bedömning än övriga rektorer av de olika
aspekterna som utifrån de Allmänna råden för fritidshemmet bör vägas in i anpassningen av
gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning. Lokalernas och utemiljöns utformning
och elevernas närvarotider är de aspekter som rektorer generellt i Borås Stad framför allt
bedömer att de väger in i liten grad. Det är en försämring mot bedömningen 2013. Elevernas
närvarotider är en utmaning för många fritidshem. Öppettiderna på fritidshemmet som ofta är
upp emot 11,5 timmar kräver att personal fördelar sin arbetstid över hela dagen och
verksamheten behöver visa stor hänsyn till barnens närvarotider. Rektorer skriver att
omsorgsbehovet i tid räknat tenderar att öka och kräver att personalens arbetstider dras ut över
dagen. Detta begränsar givetvis rektors möjlighet att anpassa personaltätheten. Elevernas
närvarotid är alltså en faktor som inte går att påverka utifrån ett verksamhetsperspektiv. Några
rektorer skriver också att de organiserar efter sina förutsättningar men att det inte fullt ut är
möjligt att uppfylla det nationella uppdraget.
Rektorer i Borås Stad väger däremot generellt in elevernas ålder, personalens kompetens, elever i
behov av särskilt stöd och kontinuiteten i elev- och personalgruppen i hög eller mycket hög grad i
anpassning av gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning. Värt att notera är att det i
dagsläget inte finns någon rekommenderad gruppstorlek, utan den kan variera utifrån olika
aspekter. När det gäller gruppstorleken i Borås Stads fritidshem så finns det inte några lokala
uppgifter som med säkerhet visar hur stor beläggningen är i fritidshemmen. Det är därför svårt
att uttala sig om rektorer lyckas med uppdraget att anpassa gruppstorleken så att eleverna ges
möjlighet att nå de nationella målen för fritidshemmet. Att föra en sådan statistik är svårt, som ett
exempel kan en elev som är inskriven i fritidshemmet vara där bara en stund på morgonen,
medan en annan elev kan tillbringa många timmar där. Två fritidshem med lika många inskrivna
elever kan alltså ha helt olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
Lokaler

I sina kommentarer lyfter flera rektorer att barngruppernas storlek begränsar möjligheterna till en
god verksamhet och man framhåller även att en annan förvaltning – LFF avgör lokalfrågorna.
I stadsdelens Norr har man på ett fritidshem bildat en I ur och skur-avdelning för att klara
verksamheten när lokalerna är för trånga. Även i Väster framhåller en rektor att de stora
barngrupperna försvårar enskilt lärande. I Öster bedömer 10 av 13 rektorer att det fungerar i liten
utsträckning att se till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler
och utemiljöer och en rektor lyfter att 260 elever saknar anpassade lokaler till
fritidsverksamheten.
Kompetensutveckling

Uttryckta kompetensutvecklingsbehov visar på att normer och värden är det som flest rektorer
anser att personalen behöver. Det skiljer en del från 2013 och man har anledning att titta närmare
på hur miljön på fritidshemmet har förändrats och om det är ett uttryck för att många upplever
mer oro i de större elevgrupperna och att det inte finns tid att samtala enskilt med eleverna.
1
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I de kommunala styrdokumenten2 föreslås att kompetensutveckling för pedagogerna på
fritidshemmet bör handla om att fördjupa kunskapen kring styrdokumenten och hur dessa
omsätts i praktiken. I stadsdelen Öster pågår ett arbete med kompetensutveckling i nätverksform
utifrån styrdokumenten. Pedagoger från olika fritidshem möts i nätverk och reflekterar över sin
praktik tillsammans utifrån fritidshemmets uppdrag kopplat till Lgr 11. I stadsdelen Norr har
personalen fått kompetensutveckling när det gäller NPF och AST. Det är fortsatt viktigt att ta
vara på gemensamma behov och försöka samordna sig inom stadsdelarna med nätverk och
gemensamma föreläsningar om olika frågeställningar och aspekter av fritidshemsverksamheten.
På Lärmässan 2015 ordnade huvudmannen en föreläsning om fritidshemmet i styrdokumenten
med inriktning på uppdraget och fritidshemmets mål. I övrigt har inga satsningar skett från
huvudmannanivå.
Det är klokt att man på några fritidshem i Borås Stad tagit med personalen i arbetet med
bedömning för lärande (BFL) eftersom de formativa förhållningssätten är lämpliga att tillämpa
även i fritidsverksamheten och inte minst för att skapa en helhet för eleven som får möta samma
förhållningssätt över hela dagen. Detta skulle kunna utvecklas på fler fritidshem och framhålls
jämte IKT i önskemål om kommande kompetensutvecklingsinsatser.
Utvecklingsområden i Systematiskt kvalitetsarbete
Hälften av rektorerna bedömer att de i stor utsträckning ser till att fritidshemmets
utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet men det är stora
skillnader mellan stadsdelarna där Norr skattar sig betydligt lägre än Väster och Öster. Det
systematiska kvalitetsarbetet är en viktig utgångspunkt för det pedagogiska ledarskapet och
kopplingen till styrdokumenten. I kommentarerna uttrycker en rektor att det fortfarande ligger ett
stort fokus på skoldelen avseende att driva utveckling och att när det gäller fritidshemmet lägger
rektor mer tid på att organisera verksamheten. På grund av stora barngrupper och låg
personaltäthet hamnar mer fokus på driften och det blir svårt att prioritera pedagogiskt innehåll
och utvecklingsarbete.
Planeringstid
Sedan augusti 2012 finns råd för förskoleklass och fritidshem, vilka är beslutade på stadsdelsnivå.
I de kommunala styrdokumenten3 beskrivs att tonvikten på planeringstiden ska ligga på den
gemensamma planeringen med kollegor. Rådet är att planeringstiden bör vara minst 5 timmar per
vecka för fritidspedagoger. Här har det skett en förbättring sedan 2013 men det ser fortfarande
olika ut på olika fritidshem: allt från en timma per vecka till 7 timmar per vecka.
Planeringstid personalen i snitt har per vecka för att förbereda verksamheten
(här avses endast den tid personalen planerar)
Antal timmar
1 tim

Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

1
1 fritidshem

2-3 tim
4

4
8 fritidshem

4-5 tim
5
10
8
23 fritidshem

6-7 tim

2
2 fritidshem

Fördelning av planeringstiden i arbetslaget
Lika
Stadsdelen Norr
2
3

7

Olika – hur är den fördelad?
2 - efter arbetsuppgifter, en personal/avd har extra tid för en

Råd för förskoleklass och fritids, 2012
Råd för förskoleklass och fritids, 2012
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Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

9
5
21 fritidshem

gemensam planeringsträff varje vecka,
3 – utifrån behov, typ av uppdrag
8
13 fritidshem

De flesta, 25 rektorer, har mellan 1 och 3 avdelningar och 8 rektorer har mellan 4 och 7
fritidsavdelningar. I sina kommentarer kring ledningen av fritidshemmet lyfter någon rektor
avsikten att delegera ansvar för fritidshemmet till biträdande rektor. En annan rektor lyfter
organisatoriska svårigheter att leda verksamhet som är geografiskt utspridd.
På frågan om i vilken utsträckning frågor om fritidshemmet tas upp och diskuteras i
områdesledning menar det stora flertalet rektorer att det sker någon enstaka gång. I Norr anger 4
rektorer att det sker relativt ofta och en rektor i Norr och en i Öster menar däremot att frågor om
fritidshemmet aldrig tas upp och diskuteras på områdesledning. Har man i stadsdelarna
organiserat olika typer av möten? Vilka forum finns om fritidshemsfrågor ej tas upp på OL?
Ansvar för antal fritidsavdelningar
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
4
Stadsdelen Öster
Borås Stad

1 avd
3
5
5
13 rektorer

2-3 avd
2
6
4
12 rektorer

4-5 avd
4
1
2
7 rektorer

6-7 avd

1
1 rektor

Rektorns pedagogiska ledarskap
Rektorer anser sig i hög eller mycket hög utsträckning organisera verksamheten så att personalen
får utrymme att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Några få undantag görs dock i
bedömningen av fritidshemmen i Öster. Skolinspektionen5 skriver om brister i rektors ledarskap
(ej specifikt kopplat till fritidshemmet) när det gäller att vara en aktiv pedagogisk ledare och att
kommunikationen med pedagogerna upplevs som otydlig. I Borås Stad gör rektorerna en mer
positiv bedömning av sitt ledarskap på fritidshemmet än vad Skolinspektionen generellt kommer
fram till i sin rapport, när det gäller att föra en kontinuerlig dialog med personalen om det dagliga
arbetet och om hur verksamheterna kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Bedömningen
är dock lägre i Öster än i övriga stadsdelar. Vad detta beror på är svårt att säga, men en rektor
lyfter att det är svårt att klara detta uppdrag då verksamheten är geografiskt utspridd.
Skolinspektionen6 säger vidare i sin rapport att många rektorer har svårt att prioritera sin roll som
pedagogisk ledare i förhållande till arbetet med enskilda elevärenden, administration och
organisation, vilket skulle kunna knyta an till de kommentarer våra rektorer ger i underlagen att
det är svårt att hinna med att föra en dialog med fritidshemmets personal kring den dagliga
verksamheten och en ökad måluppfyllelse. Detta syns också i att ungefär en tredjedel av
rektorerna anser att de inte alls eller i liten utsträckning lägger ner den tid som de anser behövs
för att pedagogiskt leda verksamheten. En slutsats som kan dras utifrån underlaget är att rektorer
för ett antal fritidshem behöver vidare analysera sitt pedagogiska ledarskap på fritidshemmet.
Rektor för en kontinuerlig dialog med
personalen i fritidshemmet om det
dagliga arbetet samt om hur
verksamheterna kan bidra till ökad
måluppfyllelse för eleverna.
7
Stadsdelen Norr

Fungerar inte
alls

Fungerar i
liten
utsträckning

Fungerar i hög
utsträckning

1

7

Fungerar i
mycket hög
utsträckning

4

Bodaskolan saknas i underlaget
Skolinspektionen 2015: Rektor är inte en aktiv pedagogisk ledare.
Skolinspektionen 2015: Rektor är inte en aktiv pedagogisk ledare.
7
Bergdalen ingår inte i underlaget då skolan bytt rektor under hösten,
5
6

5

Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

8

Jag lägger ner den tid på
fritidshemmet som jag anser behövs
för att pedagogiskt leda
verksamheten.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
9
Stadsdelen Öster
Borås Stad

1
5
7 fritidshem

4
7
18 fritidshem

Fungerar inte
alls

Fungerar i
liten
utsträckning

Fungerar i
stor
utsträckning

1

1
3
2
6 rektorer

7
6
6
19 rektorer

1
1 fritidshem

4
5 rektorer

6
6 fritidshem

Fungerar helt

3
3 rektorer

Lärande i fritidshemmet
I Skollagen10 står att ”fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation”. Enligt Skolverkets Allmänna råd för fritidshem (2014) bör
fritidshemmets personal inventera elevernas behov och intressen för att kunna erbjuda en
meningsfull och varierad verksamhet. För att kunna skapa meningsfullhet förutsätts att
verksamheten är trygg och stimulerande och utformad utifrån elevernas ålder, mognad, behov,
intressen och erfarenheter. De flesta fritidshem i Borås Stad anser att detta uppfylls i stor
utsträckning. Genom inventeringen av elevernas behov skapas en möjlighet att arbeta med
skollagens kompensatoriska uppdrag, som innebär en strävan att uppväga skillnader mellan
elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Även om personalen i de flesta av
Borås Stads fritidsverksamheter i stor utsträckning inventerar elevernas behov och intressen
upplever emellertid personalen på några fritidshem (i Stadsdelen Norr) att de stora
barngrupperna gör det svårt att tillgodose alla barns behov och intressen. I klimatundersökningen
menar 15 procent av föräldrarna att det stämmer dåligt eller inte alls att den skapande
verksamheten håller hög kvalitet. Särskilt tydligt är det bland föräldrar i Väster där var femte
förälder har svarat så. Stora barngrupper skulle kunna vara en förklaring, men det skulle också
kunna handla om brister i kompetensen.
Progression
I de allmänna råden för fritidshemmet kan man också läsa att personalen bör ”välja aktiviteter,
arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna en möjlighet att utvecklas i riktning mot de
övergripande målen i läroplanens andra del”. Detta innebär att personalen bedriver arbetet med
utgångspunkt i läroplanen. Planeringen och utvärderingen bör inriktas på syftet med
verksamheten och de mål som eleverna ges möjlighet att utvecklas mot, snarare än mot själva
aktiviteten. Fritidspersonalen bör också ”ge eleverna möjlighet till nya och fördjupade kunskaper
och erfarenheter över tid genom att skapa en progression i verksamheten”. Ungefär en tredjedel
av kommunens fritidshem anser att detta fungerar endast i liten utsträckning (eller inte alls).
Medan en tredjedel av fritidshemmen upplever svårigheter med progressionen lyckas två
tredjedelar i stor utsträckning med detta.
Regeringen har under 2015 gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag till ändringar i läroplanen, i
syfte att förtydliga fritidshemmets innehåll och uppdrag för att stärka kvaliteten i verksamheten.
Med ett särskilt avsnitt i läroplanen med tydliggörande av innehållet för verksamheten vill
regeringen, enligt utbildningsministern, ”förbättra förutsättningar för huvudmän och personal att
8
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bidra till elevernas utveckling och lärande”11, och är tänkt som en del i det nationella målet om
ökad kvalitet och likvärdighet för bl.a. fritidshemmet.12 Det nya tillägget kommer att kräva ett
implementeringsarbete som behöver planeras, ledas och organiseras för av fritidshemmens
pedagogiska ledare.
Särskilt stöd

Det stöd som rektorerna önskar mer av är i första hand ökad personaltäthet när grupperna blir
allt större för att därigenom öka flexibiliteten i verksamheten för att få till stöd överhuvudtaget.
Det framhålls att det är svårt att göra extra anpassningar i stora elevgrupper.
Det är fler rektorer som bedömer att stödbehoven inte tillgodoses och det kan även sammanfalla
med den tuffare ekonomiska situation många rektorer lyft. Det är dock en tydlig förbättring i
stadsdelen Öster jämfört med 2013.

Likabehandling och värdegrund
Av kommunens 34 fritidshem svarar alla utom två att fritidshemmet är synliggjort i skolans
likabehandlingsplan. I några av svaren uttrycks att det kan utvecklas, eller bli tydligare, medan
någon skola anger att planen är under revidering. En del uttrycker att likabehandlingsplanen
”täcker hela skolans verksamhet”. Det framgår dock inte på vilket sätt, eller med vilken tydlighet
fritidshemmet är synliggjort i dessa likabehandlingsplaner som sägs täcka hela skolverksamheten.
Det behöver säkerställas att det finns en likabehandlingsplan för fritidshemmen.
Hos de allra flesta (32/34) av fritidshemmen finns väl fungerande verktyg för konflikthantering
och värdegrundsarbetet bidrar till en god stämning på skolan.

Inflytande och delaktighet
På de allra flesta av kommunens fritidshem tas elevernas initiativ ofta tillvara och de har
inflytande över planering, utvärdering, innehåll och upplägg i verksamheten. Några fritidshem (i
Norr) upplever dock att de faktiska förutsättningar som råder påverkar i negativ riktning, trots att
det finns struktur och forum för elevernas inflytande.

Samverkan
På ca 25 procent av fritidshemmen fungerar samverkan med hemmen i liten utsträckning och på
ca 40 procent erbjuds vårdnadshavare samtal om elevens trivsel, lärande och utveckling i fritidshemmet i liten utsträckning eller inte alls. I kommentarer framkommer att samtal antingen
erbjudits men att få föräldrar tackar ja eller så genomförs samtal på föräldrars önskan. Den
allmänna bilden är att samtal inte erbjuds per automatik. I klimatundersökningen säger 32
procent av föräldrarna att det stämmer dåligt eller inte alls att de får tillräcklig information om
hur deras barn har det på fritids. Föräldrarnas svar är logiskt i förhållande till i vilken utsträckning
de erbjuds samtal. En slutsats som kan dras är att föräldrar önskar mer information om sina barn
än de ges möjlighet att få.
Rektorernas bedömning av hur rektor ser till att det finns olika forum för information och
inflytande generellt är något högre än bedömningen av hur personalen informerar och ger
inflytande i verksamheten. De allmänna råden talar om att elevers vårdnadshavare ska erbjudas
möjlighet till inflytande i olika former. I klimatundersökningen 2015 menar 29 procent av de
föräldrar som besvarat påståendet om de ges möjlighet att påverka verksamheten att det inte
stämmer alls eller stämmer dåligt. Frågan om vårdnadshavares inflytande kan därför ses som ett
utvecklingsområde.
11
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Samverkan mellan fritidshem och skola
Den största andelen fritidshem har en tydlig ansvarsfördelning mellan fritidshem och skola och
det finns möjligheter till påverkan och inflytande i samverkan mellan de båda verksamheterna.
Detta är en tydlig förbättring jämfört med KR 2013. Flera skolor tar upp att det inte finns
möjlighet till gemensam planeringstid för lärare och pedagoger. Även i Öster tar rektorer upp att
fritidspersonalen förstärker skolans arbete och möjliggör att personalen i skolan får möjligheter
till gruppindelningar eller enskilda stunder med elever tack vare fritidspersonal, men det nämns
också att det finns samarbete kring elever i behov av särskilt stöd, gemensamma föräldrasamtal
och när det gäller utomhuspedagogik. I Väster beskrivs samarbete när det gäller gemensam APT,
gemensamma rastaktiviteter, arbetslagsledare som träffas veckovis. På några skolor i Väster tas
också läxstöd upp där lärare går in på fritidshemmet.
Många arbetar både i förskoleklass/skola och på fritidshemmet och i skriften Fritidshemmet lärande i samspel med skolan problematiseras detta på följande vis: ”Det finns även en risk att
integrationen mellan skola och fritidshem medför en urholkning av fritidshemmets uppdrag.
Integrationen i sig utgör inget hinder för att lyfta fram fritidshemmets egenart. Väl genomförd
kan den, som påpekats, bidra till högre kvalitet i helheten. Men det finns exempel på hur skolan
”slukar” fritidspedagogerna, som då lägger relativt sett större kraft och energi på arbetet inom
ramen för skolan, medan verksamheten på fritidshemmet sätts på undantag.”13 Det finns
anledning att fundera över vilket uppdrag som får mest utrymme, om en pedagog arbetar i såväl
skola, förskoleklass som i fritidshemmet.

Synen på yrkesrollen
När rektorerna ombetts göra en sammanställning av hur personalen i fritidshemmet ser på sitt
uppdrag svarar så gott som alla att det handlar om en balans mellan omsorg och pedagogisk
verksamhet. Man vill kunna erbjuda eleverna en stimulerande, trygg och utvecklande miljö,
aktiviteter efter barnens intresse, arbeta med inflytande och demokrati, utveckla kunskaper om
natur, friluftsliv, kultur o traditioner. Personalen vill ge eleverna möjligheter att utveckla sin
sociala kompetens, språk och övriga ämneskunskaper som ett komplement till skolan.
Flera rektorer i Stadsdelen Norr påpekar att deras personal upplever att uppdraget är svårt utifrån
förutsättningarna. Det är svårt att hinna med uppdraget när barngrupperna är stora och
personaltätheten är låg. För att skapa en miljö där alla känner sig trygga behövs mycket tillsyn.
Även i Väster uttrycker man att uppdraget är inspirerande men stressigt: ”många gånger räcker vi
inte till, när det fattas personal och vikariebristen är akut. Vi går underbemannande.” Som en
motbild till detta bör framhållas att rektorer påpekar att personalen har planeringstid och att
pedagogiska diskussioner, planering och uppföljning av verksamheten sker.

Elev- och personalstatistik14 på fritidshemmet
I databasen för jämförelsetal ger Skolverket följande information om fritidshemmen i Borås Stad.
Antal inskrivna elever
Borås Stad
Antal elever per avdelning
Borås Stad
Antal elever per avdelning
Riket
Antal årsarbetare
Borås Stad
Antal elever per anställd
Borås Stad
13
14

2010
4101

2011
4186

2012
4141

2013
4116

2014
4349

35,8

35,9

39,1

39,2

43,8

38,1

39,0

39,9

40,2

40,8

149

168

174

159

158

15,2

15,2

15,6

17,4

Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling (2011)
Jämförelsedatabasen, Skolverket
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Antal elever per anställd
Riket
Antal elever per årsarbetare
Borås Stad
Antal elever per årsarbetare
Riket

12,3

12,4

12,8

13

26,5

23,7

23,1

25,2

26,1

21

20,1

19,7

20,9

21,3

Antal barn /heltid pedagogisk personal som presenteras i Årsredovisningen
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster

2014
19,1
21,8
21,3

Personaltäthet
Det finns idag inte någon lokal gemensam statistik centralt i Borås Stad som gör att vi kan veta
hur det egentligen ser ut med personaltätheten. Vi kan därför inte värdera den statistik som finns
på Skolverket eftersom den bygger på enskilt inlämnade uppgifter till SCB. Detta blir tydligt när
vi tittar på de siffror som framkommer i årsredovisningar, vilka skiljer sig mycket åt från den
riksstatistik som Skolverket presenterar. I Skolverkets databas problematiserar man också kring
definitioner av vad man mäter. Man säger att antalet barn per årsarbetare kan vara överskattat
eftersom ingen hänsyn tagits till barnens vistelsetid i fritidshemmet medan hänsyn har tagits för
personalen. En aspekt som också kopplar till personaltäthet är det som framkommer i många
kommentarer i föräldraenkäten som görs varje år. Där sägs det att det är mycket byten av
personal, en stor omsättning och många vikarier, vilket skapar otrygghet hos både barn och
föräldrar. Kontinuitet i personalgruppen är alltså en viktig faktor att ta hänsyn till när
personaltäthet diskuteras.
Huvudmannen behöver besluta om vad som ska mätas, och hur det ska mätas, för att kunna se
utvecklingen när det gäller gruppstorlekar och personaltäthet. Det blir annars svårt att fatta beslut
om åtgärder när man inte kan beskriva utgångsläget och därmed inte heller förväntade effekter av
beslutade åtgärder. Som tidigare nämnts så är dock inte personaltäthet den ensamt avgörande
faktorn för kvalitet.
Antal barn per personal
En diskussion behöver också komma till stånd när det gäller hur många barn som kan vara
inskrivna per anställd för att fritidshemmet ska vara en bra verksamhet. I klimatundersökningen
som gjordes 2015 framkommer det att en tredjedel av föräldrar som besvarat enkäten säger att
det inte stämmer alls eller stämmer dåligt att eleverna ges möjlighet till lugn och ro på
fritidshemmet. I kommentarerna lyfter flera föräldrar att det är stökigt och att det lätt blir
konflikter. Det finns givetvis en spännvid av åsikter allt ifrån att allt fungerar hur bra som helst till
att eleverna inte ens vill vara på fritids.
Det finns ingen forskning som visar på bästa antalet barn i en fritidshemsgrupp. Forskare15 som
undersökt kvaliteten på förskolor menar att det finns ställen med hög personaltäthet och goda
materiella betingelser men med låg pedagogisk kvalitet och vice versa. Slutsatsen som framförs,
och som torde vara giltig även för fritidshemmet, är att strukturella betingelser som
personaltäthet, lokaler, barngruppernas storlek med mera är viktiga men inte en garant för hög
kvalitet. Forskarna är överens om att det är samspelet, som avgör den pedagogiska kvaliteten på
en verksamhet. Personalens kompetens är alltså det primära; hur bra de är på samspela med
barnen och sinsemellan i arbetslaget och på att hantera den verklighet de befinner sig i. Detta
måste dock ses i ljuset av vad Skolinspektionens granskning 2013 som säger att det i praktiken
inte finns några begränsningar i Borås Stad när det gäller hur stora fritidshemsgrupperna kan
15

Forskning.se (Vetenskapsrådet, 2008)
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vara, eftersom elever som vill ha plats på fritidshemmet får det och placeras i sin hemskola. Detta
får som konsekvens att det blir begränsade möjligheter att bedriva verksamheten i enlighet med
författningarna. Vi ska också tillägga att barnen inte alltid vistas i så stora grupper. Personalen
arbetar i möjligaste mån med att dela upp i mindre grupper beroende på både ålder och
aktiviteter.

Behov att lyfta till huvudmannen
Rektorer har i en workshop formulerat behov att lyfta till huvudmannen. Huvudmannen ska här
ses som både förvaltningsnivån och den politiska nivån.
Stadsdelen Norr

Engelbrekt, Erikslund, Sjöbo, Asklanda och Sparsör tar upp att det behövs en analys av effekten
av heltidsreformen för fritids verksamhet då den upplevs försvåra möjligheten att organisera
verksamheten med behörig personal och vid rekrytering. Skolorna efterlyser också en fastställd
norm för antalet barn/heltidsanställd på fritidshemmet. Rektorerna önskar också att systemet för
taxa görs om så att man betalar för vistelsetid (som det var tidigare). De menar att nuvarande
system missgynnar barn vars föräldrar överutnyttjar systemet.
Engelbrekt och Erikslund efterlyser att det finns ändamålsenliga lokaler att tillgå.
Stadsdelen Väster

Hestra Midgård, Svaneholm och Kinnarumma anser att det behövs en översyn så att
stadsövergripande utbildnings- och utvecklingsinsatser även gäller för fritidshemmet. Ett exempel
på detta är arbetet med BFL.
Svaneholm och Kinnarumma menar att regler för skolbarnomsorg behöver förtydligas. De frågor
och svar som idag finns på hemsidan är för otydliga, röriga och motsägelsefulla. Rektor framför
att detta skapar irritation hos vårdnadshavare.
Byttorp lyfter att det är ett dilemma att det inte finns vikarier att få tag på och verksamheten blir
lidande pga. detta.
Sandared, Sandhult och Sjömarken tar upp att rekryteringsmöjligheterna utifrån behörigheter
upplevs svåra och det är stor omsättning av personal. Det är även konkurrens från kringliggande
kommuner som kan erbjuda högre lön. Rektorerna menar att det är svårt att tillgodose elever
med särskilda behov. De önskar också mer kompetensmöjligheter för personalen och att
utbildning som organiseras sker så att personalen ges möjlighet att få tid till utbildningen.
Rektorerna tar även upp att barngrupperna är stora då budgeten inte tillåter mer personal.
Rektorerna berör också sina egna förutsättningar och nämner många kvällsmöten, att det är svårt
att nå alla personalgrupper för att arbeta med utvecklingsfrågor i alla verksamheter. De menar att
de måste prioritera. Rektorerna efterfrågar mer utbildning och ställer frågan om om alla rektorer
kan fritidsverksamheten. Områdesledningen ägnas mest åt skolfrågor. De ställer också frågan hur
frågorna om och vilken bild av skolornas verksamheter inklusive fritidshem förmedlas till
politiken.
Stadsdelen Öster

Ekaräng och Rångedala lyfter ett utvecklingsbehov när det gäller värdegrundsdiskussioner.
Rektor lyfter också frågan om hur resursfördelningsmodellen för fritids ser ut. Det ställs även en
fråga om studiehandledning till nyanlända på fritids på Ekaräng. På skolan råder det också
lokalbrist. Det behövs paviljonger till hösten.
Rektor för Tummarp, Äspered och Kerstinsgården tar upp att det finns behov av en skola för
åldern förskoleklass till åk 3 i Dalsjöfors tätort och undrar var frågan ligger i processen utifrån
den diskussion som förts kring Kerstinsgården/Tummarpskolan vt 2015. I Dalsjöfors tätort finns
2 icke ändamålsenliga skolor Tummarpskolan som är 2-parallellig, skolan består av 3 separat
skilda byggnader, ett rörelserum och en matsal i en källarlokal. Skolan är inte handikappanpassad
och är inte uppdaterad till dagens standard på skolor; det saknas idrottshall och matsal.
10

Kerstinsgårdskolan består av 2 före detta förskoleavdelningar och en provisorisk paviljong.
Saknar matsal och idrotten genomförs på Dalsjöskolan. Ingen av skolorna har tillgång till
musiklokaler. Det är svårt att skapa god personalbemanning utifrån en ekonomisk synvinkel med
så pass små enheter. En gemensam skola kan skapa både goda pedagogiska och ekonomiska
förutsättningar.
Äsperedskolan ligger i Borås stads ytterområde och är en glesbygdskola med hög kvalitet och
mycket fin standard. I och med att skolan och fritidshemmet ligger utanför Borås har många barn
långa tider på fritids då föräldrarna åker långt till sin arbeten. Utmaningen och svårigheten med
öppentider på fritidshemmet på 12-13 timmar per dygn gör att personalbemanningen ofta blir låg
under dagtid för att kunna personalbesätta hela dagar.
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§ 13
Årsredovisning 2015 (Dnr. 2016-000146)
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade
handlingar. Verksamheten under 2015 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och
verksamhetsplan. Årets resultat visar ett överskott på 1,8 Mkr, med en omsättning under
året på ca 165,8 Mkr.
Följande poster påverkar resultatet jämfört med Budget 2015;
•
•
•
•
•
•

Lägre Ränteintäkter
Lägre Pensionskostnad
Högre intäkt Automatiska brandlarm
Vakanta tjänster RIB
Avskrivningar
Personal, Fastighetskostnader samt Div

-0,5 Mkr
+1,7 Mkr
+0,7 Mkr
+0,7 Mkr
+0,2 Mkr
-1,0 Mkr

Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa årsredovisningen för år 2015

att

tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet
för direktionen

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Vid protokollet
Susanne Kling

Justeras

Ulf Sjösten
ordförande

Christer Johansson

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-03-11

Rätt utdraget betygar:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Årsredovisning

2015
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20 år med SÄRF
Räddningstjänstförbundet har under 2015 firat 20 år. Detta har genomförts på olika sätt med aktiviteter
både mot allmänhet och egen personal. Ett välbesökt öppet hus på Guttasjöns övningsanläggning var ett
uppskattat arrangemang där räddningsenheter från olika delar i förbundet visade sina färdigheter. Sedan
starten 1995 har förbundet utvecklat sin kompetens, förmåga och materiella standard så att den håller hög
kvalitet i en nationell jämförelse. Befolkningen i förbundet har under denna period ökat med cirka 6%
samtidigt som antalet larm per år har ökat med cirka 69% och uppgår idag till 2954. I ett förändringsarbete
har effektiviseringar genomförts i den operativa beredskapen som innebär att numerären har minskat med
cirka 19% under motsvarande period.
2015 startade en ny mandatperiod med flera nya ledamöter i förbundets direktion. Under året har förbundet
genomfört introduktionsutbildning och information till den nya styrelsen om förbundets myndighetsansvar
och verksamhet.
SÄRF har under året arbetat fram ett nytt handlingsprogram för perioden 2016-2019. Direktionen och
personalen har medverkat i olika arbetsgrupper och workshops för att få en bred förankring i denna
process. Handlingsprogrammet beskriver de mål och den inriktning som direktionen vill att förbundet ska
arbeta efter under perioden 2016 till och med 2019. Efter en omfattande remissrunda beslutade direktionen
i december om ett nytt handlingsprogram.
Högskolan i Borås presenterade 2015 sin visionsplan Campus 2025, som innehåller önskemål om att
även inkludera brandstationens mark till campusområdet. Borås Stad har aviserat att någon förändring av
brandstationsområdet för närvarande inte är aktuell. SÄRF utreder däremot möjligheterna till en eventuell
ny etablering i Viared, ett område i Borås med en just nu expansiv tillväxt.
2015 passerades en milstolpe för samverkan mellan räddningstjänster i Västra Götaland. Vid
räddningschefskonferensen den 12 november undertecknade alla 22 räddningstjänstorganisationer en
avsiktsförklaring som innebär en fördjupad och strukturerad samverkan inom olika områden.
Förhoppningsvis kommer detta också att sätta Västra Götaland på kartan i nationellt perspektiv.
Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni på ett engagerat sätt tar er an
utvecklingen av vårt förbund.
Ulf Sjösten			
TF Ordförande			

2

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Innehåll
Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla 			
Uppdrag
Förebygga
Räddningsinsatser
Uppföljning
Stöd till kommunerna

4

Verksamhet 2015			6

Insats och beredskap

Rekrytering
IVPA
Lokaler
Insatser under 2015
En av årets händelser
Insatsstatistik

Förebyggande

Samhällsplanering
Bygglov
Rådgivning och information
Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Insatsuppföljning
Automatiska brandlarm
Sotning och brandskyddskontroll
Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete
Medlemskommunernas krisberedskap

Extern utbildning
Barn och unga

Administration

Personal		

		14

Konflikt Brandmännens Riksförbund
Rekrytering av ny chef
Heltidspersonal
RiB-kårer
Räddningsvärn
Jämställdhet
Arbetsmiljö
Företagshälsovård

TABELLER
Antal anställda
Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Inarbetad tid 2015-12-31
Personalstatistik

Ekonomi		

		18

God ekonomisk hushållning
Finansiellt mål
Årets resultat
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetskostnader
Finansnetto
Avskrivningar och investeringar
Utvärdering av Ekonomisk Ställning
Förbundets utveckling - risker och möjligheter
TABELLER
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter 2015

Karta över SÄRF 		

© Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2015 Foto: Sandra Eidergren

26
3

Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla
Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi för invånarnas säkerhet och upprätthåller beredskap för
att hantera olika typer av olyckor. Vi är omkring 500 anställda och tillsammans arbetar vi för att nå
visionen om ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst
i sex kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn.

Uppdrag

Vi har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna av
olyckor hos alla som bor, verkar och vistas i vårt område. Vi
arbetar före, under och efter olyckor och kriser genom att:

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

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

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

Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.
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Vår organisation är anpassad för att driva och stödja
räddningstjänstuppdragets fyra skeden. Dessa bekrivs allmänt
nedan och mer i ingående för 2015 i efterföljande delar.

Förebygga
Räddningstjänstens förebyggande arbete fokuserar på
information, rådgivning, utbildning och tillsyn. Uppdraget
tillgodoser lagstiftningens krav på skydd, säkerhet
och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet bygger
på nära samverkan med medborgare, näringsliv samt
medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet
samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper samt råd och information till enskilda.

Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder och
andra olyckor.
Arbetet innebär att utveckla och vidmakthålla kompetens,
metoder och tekniska resurser för att vara väl förberedda för
räddningsinsatser samt att kunna stötta kommunerna vid kris.
Övning och utbildning är därför en del av varje arbetspass för
personal i utryckande tjänst.

Uppföljning

Stöd till kommunerna

För att optimera verksamheten och möta riskbilden i
samhället har vi behov av att identifiera, dokumentera och
analysera enskilda risker, tillbud och olyckor.

Stödet innebär att biträda medlemskommunerna vid svåra
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Det kan
ske genom samverkan och stöd med räddningstjänstens
kompetens och resurser.

Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta tillvara
erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de
insatsoperativa beredskapsförberedelserna.
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Verksamhet 2015
SÄRF har under 2015 sett en ökning av antalet utryckningar samtidigt som det varit fortsatt svårt
att rekrytera. Tillsynsverksamheten har tydligt påverkats av de stora flyktingströmmar som under
andra halvan av året nått Sverige. I övrigt har vi fokuserat på att utveckla vår verksamhet enligt de
mål som är fastställda i vårt handlingsprogram.

Insats och beredskap

Vår operativa personal är utbildad, övad och förberedd för att
kunna agera vid en mängd olika uppdrag.
Under året har vi haft 87 personer i beredskap. Dessa
är fördelade på heltids- och deltidsstationer. Utöver
beredskapsförlagd personal så finns även 6 räddningsvärn att
tillgå vid räddningsinsatser.

Rekrytering
Den största delen av beredskapsförlagd utryckningspersonal
inom SÄRF består av RIB-personal, i dagligt tal
deltidsanställda brandmän. Det har under flera år varit svårt
på flera av våra orter att fylla det rekryteringsbehov som finns.
Vi försöker ständigt hitta nya vägar för att lyckas bättre med
rekryteringen och även vara flexibla med tjänstgöringen för
att tillgodose krav från arbetsgivare. Trots detta har vi orter
med en hög arbetsbelastning på befintlig personal och i något
fall har SÄRF tvingats gå ner i bemanning för att skapa en
någorlunda hållbar arbetssituation. För en räddningstjänst
med så pass hög andel beredskapsförlagd personal som inom
SÄRF är rekryteringsfrågan oerhört viktig.

IVPA
I SÄRF åker idag 14 stationer på så kallade IVPA-larm (i
väntan på ambulans) varav två är räddningsvärn. Under
2014 blev avtalet med Södra Älvsborgs Sjukhus uppsagt.
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Förhoppningen är att det inom kort skrivs ett gemensamt
avtal gällande IVPA för hela Västra Götaland. I avvaktan på
ett sådant avtal har Direktionen beslutat att SÄRF fortsätter
att åka på IVPA-larm enligt tidigare avtal. Under 2015 ryckte
SÄRF ut på 661 IVPA-larm.

Lokaler
Inom förbundet finns idag 24 brandstationer. Det är av stor
vikt att det bedrivs ett kontinuerligt underhållsarbete vid dessa
stationer samtidigt som det även finns behov av särskilda
insatser.
Brandstationen i Horred har under en längre tid haft problem
med lokalerna som bland annat medfört att byggnaden har
satt sig och som en följd blivit ansatt av fukt med påföljande
mögelproblem. Under sista kvartalet av 2015 påbörjades
arbetet med att riva brandstationen och förhoppningsvis finns
en ny station i drift till sommaren 2016.

Insatser under 2015
Under året har vi larmats ut 2954 gånger, en ökning från
föregående år med 330 larm.
Den vanligaste larmtypen är forsatt ”automatlarm, ej brand”
som står för drygt 25 procent av det totala antalet larm.

En av årets händelser
Ett kontinuerligt lärande är viktigt för utvecklingen av SÄRF:s
operativa förmåga. Det är bland annat av denna anledning
våra insatser följs upp. Under sommaren 2015 larmades
våra styrkor till brand i en industribyggnad. Inledningsvis
fanns det uppgifter om att det kunde finnas personer kvar
i byggnaden. Dessa uppgifter visade sig vara felaktiga då
personerna hade lyckats ta sig ut på egen hand. Arbetet
fokuserades då istället på att förhindra vidare brandspridning
och på att släcka branden. Det fanns svårigheter i detta arbete
beroende på brandbelastning och hårda vindar och alla initiala

begränsningslinjer lyckades inte hållas. Det som klart framstår
efter branden är att räddningstjänstens insats trots allt
räddade betydande ekonomiska värden. I den utredning som
gjorts framkommer även att det funnits gasflaskor i de delar
av byggnaderna som räddades men även i de brandutsatta
delarna. Räddningstjänstpersonal har alltså under arbetet
befunnit sig i riskområdet för en eventuell flasksprängning.
Detta har medfört att SÄRF ser över rutinerna för insatser
där det befaras finnas brandutsatta gasflaskor och den
utbildning som personalen får.
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Antal skadehändelser i SÄRF 2005-2015
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Under 2015 har

2 803
personer genomgått
vår brandutbildning

Förebyggande

Vi har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna
av olyckor för alla som bor, verkar och vistas inom vårt
område. Det förebyggande arbetet ska vara omvärldsbaserat
och avser såväl förebyggande mot brand som att verka för
att åstadkomma skydd mot andra olyckor. Vårt förebyggande
arbete sker på bred front och vi försöker ständigt anpassa och
förbättra formerna för detta arbete.
Under andra halvan av 2015 uppstod en nationell situation
med stora flyktingströmmar till Sverige. Detta påverkade
SÄRF:s förebyggandearbete då mycket tid och resurser fick
omfördelas för att hantera den akut uppkomna situationen.
Arbetet har inneburit att tillsynsverksamheten har styrts
till att kontrollera denna typ av verksamheter. Det har
också inneburit att SÄRF har fått verka som stöd till andra
kommunala förvaltningar och Migrationsverket gällande
brandskydd i fastigheter där flyktingar placerats i väntan på
handläggning.

10

Samhällsplanering
Under året har vi fortsatt vårt täta arbete med
medlemskommunernas planavdelningar och utvecklat en
större förståelse för varandras intressen. Samarbetet med
planavdelningarna har lett till att SÄRF har kunnat vara med
tidigt i riskreducerande arbete och har uppnått ett bättre
samarbete med andra kommunala förvaltningar och bolag i
planprocessen. Under 2015 har vi även lagt grunden för ett
framtida arbete med ett större helhetsgrepp kring risker vid
farligt godsleder.

Bygglov
Vi har genomfört utbildning för alla förbundets
byggnadsinspektörer och handläggare i brandskyddsfrågor
vid enklare bygglovsärenden. Detta har bidragit till ett närmre
samarbete med medlemskommunernas byggnadsnämnder
i samband med bygglovsärenden. Nya byggregler har
implementerats i verksamheten.

Rådgivning och information
De frågor vi får från allmänheten kring brandskydd handlar
framför allt om förvaring av brännbart material i trapphus,
utrymningsfrågor, brandvarnaranvändning, handbrandsläckare
samt förvaring av brandfarlig vara i hemmet. Under året
har ett flertal informationskampanjer genomförts i syfte att
informera allmänheten hur de ska stärka sin förmåga att
förebygga och hantera en olyckssituation.
SÄRF har i samverkan med brandskyddsföreningen
utbildat och informerat ett stort antal fastighetsägare i
förbundet om hur de ska kunna uppfylla sitt ansvar gällande
brandskyddsfrågor. Brandinformation på under en timma
genomförs frekvent utan kostnad till exempelvis bostadsrätts-,
invandrarföreningar och skolelever. Information och stöd till
brandskyddsansvariga inom SÄRF:s område ingår i de avtal
som träffats med våra medlemskommuner.

Tillsyn LSO
Under 2015 har 160 tillsyner enligt lagen om skydd mot
olyckor (2003:778) utförts. Som tidigare har en relativt stor
del av tillsynsarbetet inriktats mot samlingslokaler med
serveringstillstånd. Resterande tillsynsbesök har varit spridda
på olika typer av verksamheter, däribland vårdboenden,
industrier, skolor, förskolor och badplatser. Som ett led i att
försöka stärka brandskyddet i bostäder genomfördes under
hösten ett utbildningsprojekt med temat ”Brandskydd i
flerbostadshus” tillsammans med Brandskyddsföreningen
Väst. Totalt arrangerades 5 informationsträffar med
representanter för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i
hela förbundet.

Tillsyn LBE
2015 tog SÄRF över hela hanteringen för tillstånd av

brandfarliga och explosiva varor. Totalt slutfördes 34 av
de 54 tillstånd för brandfarlig vara som inkom under 2015.
Antalet tillstånd för explosiv vara uppgick till 36 stycken, 30
av dessa slutfördes under året. Tillstånd för brandfarlig vara
har minskat jämfört med 2014. Tillstånd för explosiv vara har
ökat något.
För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn i verksamheter där
brandfarlig- eller explosiv vara hanteras. Under 2015 har vi
genomfört tematillsyner på bensinstationer.

Insatsuppföljning
SÄRF:s insatsuppföljningar består av två delar, dels vad som
orsakat olyckan och dels hur räddningsinsatsen gick. Att
följa upp våra insatser och ta tillvara på erfarenheter, både
bra och mindre bra, är en del i vår strävan att ständigt bli
bättre. Under 2015 antogs nya riktlinjer för insatsuppföljning
och nytt för året var att 4 brandmän/styrkeledare utbildades
och började arbeta med enkla insatsuppföljningar som en
dagtidssyssla. Totalt genomfördes 19 insatsuppföljningar,
utöver den vanliga insatsrapporteringen.

Automatiska brandlarm
SÄRF arbetar med utveckling och hantering av
automatlarmsfrågor. Det inkluderar arbete med allt från
kundkontakt, utbildning av egen personal till återkoppling av
larm. Under året anslöts cirka 30 nya larmanläggningar till
SÄRF och totalt var 786 larmanläggningar anslutna under
2015.

Sotning och brandskyddskontroll
I förebyggande syfte sker sotning och brandskyddskontroll av
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fasta förbränningsanordningar samt imkanaler i restauranger
och storkök. Det är SÄRF som ansvarar för att det genomförs
men det praktiska arbetet utförs av entreprenörer. Under 2015
har nya sotningsfrister arbetats fram som trädde i kraft vid
årsskiftet. Dessutom har två kurser i egensotning hållits.

Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete
Vi har under året medverkat i kommunernas säkerhetsoch trygghetsarbeten, bland annat genom deltagande
i lokala brottsförebyggande råd, POSOM-grupper,
trygghetsvandringar och arbete med sociala risker.
Vi deltar i samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt
tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö,
AB Bostäder och polisen. Inom projektets ramar drivs
Mobile Info Center vars syfte är att nå invandrargrupper
med samhällsnyttig information så som brandsäkerhet och
avfallshantering. Vi har nyttjat Mobile Info Center för att
sprida information i områden som drabbats av anlagda
bränder under året.
SÄRF har ett avtal med Borås Stad som rör en
administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet.
Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen av Borås
Stads Frivilliga Resursgrupp, FRG. Frivilliga Resursgruppens
uppgift är att finnas till hands för kommunen och
räddningstjänsten när de ordinarie resurserna behöver
förstärkas i utsatta lägen. Det kan till exempel vara vid en stor
olycka eller brand, plötslig översvämning eller annan så kallad
extraordinär händelse. Civilförsvarsförbundet Borås har i
dagsläget drygt 210 medlemmar.

Medlemskommunernas krisberedskap
SÄRF har avtal med Borås Stad, Marks kommun
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och Ulricehamns kommun för att leverera tjänsten
säkerhetssamordnare. I tillägg har SÄRF avtal med alla
medlemskommuner om tjänsten krisberedskapshandläggare.
I uppdraget ingår bland annat att bistå vid utbildningar
och övningar samt att arbeta med nätverken för samverkan
inom det geografiska områdesansvaret. Varje kommun
ska förbereda sig för att kunna motstå och hantera olika
samhällsstörningar. Vid en händelse ska man kunna leda sin
organisation och fatta beslut för att minska konsekvenserna av
det inträffade. Samtidigt svarar man för att inblandade aktörer
samverkar och att samordna informationen till allmänheten.

Extern utbildning

Vi bedriver utbildning på en rad olika sätt för att öka
förmågan hos individer och grupper att hantera risker. Vi
möter årligen en mängd personer i utbildningssituationer som
rör alltifrån brandkunskap till sjukvård. Vi utbildar även andra
räddningstjänster, bland annat i släckmetoder. Vi har mött och
utbildat 7 271 personer i alla åldrar under 2015.
Under året har vi ingått avtal med alla sex kommuner
gällande utbildning av deras personal i brandskydd och hjärtlungräddning.

Barn och unga
SÄRF samarbetar sedan länge med Navet Science Center.
Vi har tillsammans tagit fram ett koncept som riktar sig till
elever i årskurs 5-6. Brandkunskap vävs in i en historia där
eleverna får agera brandtekniker med syftet att motverka
anlagda bränder och öka medvetenheten kring en brands
konsekvenser. Under 2015 har 60 sådana utbildningar
genomförts för totalt 369 elever.
Vår personal har besökt förskolor och skolor i vårt område.

Vi har mött
och utbildat över

7 000
personer i alla åldrar
under 2015

Flera av dessa besök har gjorts i samband med anlagda
bränder där vi medverkat i uppföljning med elever och
skolledning.
De återkommande aktiviteterna Brandman för en dag och
Brandman på turné hölls sommaren 2015. Brandman för
en dag riktar sig till ungdomar i åldrarna 11-15 år. De får
prova på moment som ingår i brandmannayrket på vår
övningsanläggning, bland annat med syfte att förebygga
anlagda bränder. Brandman på turné riktar sig till en bred
allmänhet. Prova-på-stationer med brandsläckning och hjärtlungräddning arrangerades på flera publika platser runt om
i förbundet. Två brandmän och ett antal sommarjobbande
ungdomar höll i verksamheterna som genomfördes parallellt.
Vi driver verksamheten Människan bakom uniformen, MBU,
och tillsammans med polis, ambulans och Borås Stad. I MBU
får ungdomar mellan 15-20 år, under nio veckor, en inblick

i blåljusyrkenas vardag och lära känna människan bakom
uniformen. Syftet är bland annat att slå hål på fördomar och
verka brottsförebyggande. Två omgångar genomfördes under
2015 och verksamheten kommer att fortsätta under 2016.

Administration

Administrationen ansvarar för att utveckla administrativa
rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar
möjligheter inför framtiden samt för att kunna erbjuda en hög
servicenivå till kunder och anställda.
Under 2015 har vi genomfört ett antal projekt såsom
implementering av en ny, modern och tillgänglig hemsida för
information och med möjlighet till interaktion, uppgradering
av affärssystemet Agresso till Milestone 4 samt införande av
elektronisk inläsning av leverantörsfakturor.
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Personal
Året har medfört en hel del arbete med bemanning med åtta externa rekryteringar och ett antal
interna tillsättningar. Vi fortsätter med att utveckla arbetsmiljöarbetet vilket bl. a inneburit att
Kamratstödsgruppen utvecklats och fått en mer aktiv roll.

Konflikt Brandmännens Riksförbund

Rekrytering av ny chef

Brandmännens Riksförbund (BRF) är den fackliga
organisation som inom SÄRF främst organiserar brandmän
i beredskap. Förhandlingarna mellan BRF och Sveriges
kommuner och landsting om nytt centralt kollektivavtal
strandade och ledde till att stridsåtgärder inleddes den 15 juni.
För SÄRF:s del innebar detta en hel del arbete med tolkning
av stridsåtgärdernas innebörd på lokal nivå samt information
inom organisationen. Den operativa verksamheten påverkades
främst genom att bemanningen enligt handlingsprogrammet
vid några enstaka tillfällen inte kunde upprätthållas. Den 21
juli träffade de centrala parterna överenskommelse om ett nytt
kollektivavtal och konflikten avslutades.

SÄRF:s nuvarande räddningschef kommer att gå i pension
under år 2016. Rekryteringsprocessen för ny chef inleddes i
juni och avslutades i december. Tjänsten kommer att tillsättas
med en förbundsdirektör och beslut tas i direktionen i januari
2016.

Heltidspersonal
Under året har 7 personer avgått och 7 nyanställts på
tillsvidareanställningar vid våra heltidskårer och bland
dagtidspersonalen. Vid årsskiftet fanns 134 anställda inklusive
tidsbegränsat anställda. Personalomsättningen var 6,7 % och
sjukfrånvaron under året var 3,08 %.

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2015-12-31 till 479 personer, 27 kvinnor och
452 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:
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Personalgrupp		

2015

2014

2013

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift		

43

39

39

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår		
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår		
Insatsledare stationerade i Borås		
Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene		
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter		

53
23
12
3
283
62

53
22
12
4
292
61

54
20
12
4
309
61

Totalt		479

483

499

RiB-kårer
Under år 2015 har 16 personer avgått och 15 personer
nyanställts vid våra kårer med räddningstjänstpersonal i
beredskap, förkortat RiB. Vid årsskiftet fanns 283 anställda.
Personalomsättningen var 5,6 %. Sjukfrånvaron för samtliga
kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap uppgick till
0,92 %.
Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal deltidskårer inom
SÄRF och tendensen är likadan över stora delar av landet. För
att förbättra rekryteringsunderlaget har vi bl. a använt oss av
riktade utskick via posten, radioannonsering och öppet hus på
ett antal orter.
I Sätila genomfördes ett riktat utskick via brev som följdes
upp av telefonkontakt vilket många upplevde som mycket
positivt. Gensvaret blev bra och resulterade i fyra sökande.
Som ett led i att locka fler till yrket finns möjlighet till praktik
och under året har tolv personer praktiserat på flera av
förbundets RiB-kårer. Fyra av dessa anställdes sedan som
brandman/RiB under år 2015. Ytterligare fyra har sökt
tjänster för tillträde under våren 2016.

Räddningsvärn
Vi har sex räddningsvärn där totalt 62 personer ingick vid
årsskiftet. Räddningsvärnen finns i Borgstena, Hedared,
Hökerum, Liared, Länghem och Töllsjö. På varje ort ingår
normalt 10-12 personer i räddningsvärnet. Under året har två
avgått och tre antagits.

Jämställdhet
Räddningstjänsten verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor
till befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av kvinnor
i verksamheten är positiv yrket lämpar sig lika bra för kvinnor

som för män. SÄRF har vid årsskiftet 13 kvinnor anställda
som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene
heltidskår. Inom övriga personalkategorier är 13 kvinnor
anställda. Vi ser gärna fler kvinnliga sökande till de tjänster
som kontinuerligt blir lediga inom alla yrkeskategorier.

Arbetsmiljö
Elva arbetsskador har anmälts under året. Merparten av dessa
inträffade i samband med räddningsinsats, fysisk träning och
övning. En tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som
inte denna gång medfört personskada men som ska åtgärdas
för att undvika skador i framtiden. Åtta tillbud anmäldes
under 2015.
SÄRF har inlett ett arbete med att utarbeta riskanalyser inom
ett flertal områden. Vid årsskiftet fanns tolv riskanalyser klara.
Under hösten 2014 utbildades SÄRF:s Kamratstödsgrupp och
rutiner har setts över. Under året har Kamratstödsgruppen
utvecklat arbetet med att stödja vår egen personal efter svåra
insatser.
Provtagning avseende alkohol och droger har genomförts på
alla nyanställningar och alkotestning görs vid varje arbetspass
för personal anställda vid Borås och Skene heltidskårer
samt dagtidspersonal. För brandmän i beredskap vid RiBkårer och personal vid räddningsvärn görs slumpmässiga
alkoholkontroller. Under året har 154 kontroller genomförts.

Företagshälsovård
SÄRF har avtal med Avonova Hälsa AB, för
företagshälsovård. I avtalet ingår främst hälsoundersökningar
enligt AFS för personal som ska utföra Rök- och kemdykning
samt förebyggande hälsoinsatser.
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Tidsanvändning för heltidsanställd personal
2015
Schemalagd tid
Schemalagd tid

i timmar
276 750

2014
i%
100,00

i timmar
282 385

2013
i%
100,00

i timmar
284 571

i%
100,00

Frånvaro						
Semester
29 600
10,40
28 378
9,97
29 302
10,30
Sjukdom och rehabilitering
8 751
3,08
7 888
2,77
7 252
2,55
Föräldrarledighet
4 418
1,55
4 673
1,64
5 541
1,95
Vård av sjukt barn
632
0,22
549
0,19
600
0,21
Komptid, uttag
141
0,05
139
0,05
150
0,05
Förskjuten arbetstid, uttag
321
0,11
313
0,11
126
0,04
Annan ledighet
3 426
1,20
4 664
1,64
3 603
1,27
Summa frånvaro
47 289
16,62
46 604
16,38
46 574
16,37
Återstår arbetad tid
229 462
83,38
235 781
83,62
237 997
83,63
						
Arbetad tid utöver schema						
Övertid
2 007		
2 260		
1 386
Förskjuten arbetstid och fyllnadstid
203		
330		
387
Summa arbetad tid utöver schema
2 210		
2 590		
1 773
						
Totalt arbetad tid
231 672		
238 371		
239 770
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)
990		
1 013		637

Inarbetad
tid 2015-12-31
					
2015
Antal
Sparade semesterdagar
2 978
Komptid, timmar
701
Flextid, timmar
3 265
Förskjuten arbetstid, timmar
1 077
Inarbetad skuld till personalen		
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Värde tkr
Antal
6 412
2 733
211
761
1 049
3 378
346
1 376
8 018		

2014

2013

Värde tkr
Antal Värde tkr
5 831
2 624
5 468
229
925
259
1 084
3 4 19
1 097
442
1 486
477
7 586		
7 301

Antal anställda innefattar tillvidareanställda och långtidsvikarier.

Personalstatistik
Avgångar och nyanställda omfattar endast tillsvidareanställningar.
				
2015

2014

2013

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda		
134
		varav kvinnor		
14
		varav män		
120
Avgångar under året		7
Nyanställda under året 		
7
Personalomsättning		
6,70%
Sjukfrånvaro		3,08%
Medelålder Borås		 42
Skene		
42
Dagtidspersonal		
46

130
14
116
8
5
6,15%
2,77%
43,12
40,95
46,50

129
14
115
4
3
4,68%
2,55%
43,06
41,29
46,95

RiB-personal
Antal anställda		283
		varav kvinnor		
13
		
varav män		270
Avgångar under året		
16
Nyanställda under året 		
15
Personalomsättning		 5,6%
Sjukfrånvaro		
0,92%
Medelålder		
43

292
13
279
26
15
8,90%
1,78%
41 , 1 0

309
15
294
29
22
9,38%
2,52%
40,83
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Ekonomi
SÄRF redovisar ett positivt resultat för 2015 på 1,8 Mkr. Resultatet är därmed plus 1,8 Mkr jämfört
med budget och resultatförbättringen består till största delen av lägre pensionskostnader.

God ekonomisk hushållning

Årets resultat

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet
uppfyller det finansiella målet, det vill säga uppnår minst
nollresultat, och samtidigt visar att verksamhetsmålen enligt
handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls.
God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets
ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens
ambitionsnivå.

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till
plus 1,8 Mkr på en omsättning som uppgår till 165,8 Mkr
(162,7 Mkr för 2014).
Vidare redovisas delposterna som ingår i årets resultat.

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår till 19,0 Mkr och består av
uppdragsutbildningar, automatiska brandlarmstjänster,
myndighetsutövning och övriga avtalstjänster.

Finansiellt mål
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna
medlemsavgifter. Förbundet förväntas inte generera överskott
utan målet är nollresultat varje enskilt år. Det finansiella målet
för 2015 uppfylls genom ett positivt resultat på 1,8 Mkr.

Mkr
Årets resultat
Intäkter
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Intäkterna har legat på en jämn nivå de sista åren om man
bortser från tidigare års utbetalningar från AFA samt att
det 2014 ingår intäkt från vårt deltagande i skogsbranden i
Västmanland.

2015

2014

2013

2012

1,8

3,3

3,3

3,5

19,0

20,3

21,0

23,0

Personalkostnader

Övriga verksamhetskostnader

Personalkostnader inklusive pension utgör 72,3% av
förbundets totala kostnader.
Kostnaden för lön och sociala avgifter är 2,7% högre än
föregående år inklusive genomförd lönerevision.
Pensionskostnader baseras på uppgifter från pensionsbolaget
KPA som gör en bedömning utifrån prognos för Pris
och Inkomstbasbelopp, inflation och löneökningar.
Tkr
Pensionskostnaden
är något lägre än föregående år.

Förbundets övriga kostnader utgörs av kostnader för lokaler,
materiel och tjänster.

10 000

Mkr

2015

2014

2013

2012

Verksamhetens kostnader
inkl. avskrivningar

163,4

159,4

157,0

155,7

Verksamhetens kostnader 2015
8,6% 2,9%

8 000

6 000

16,2%
Personal

4 000

Material och tjänster

72,3%

Lokaler

2 000

Avskrivningar
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avgiftsbestämd ÅP
ÅP Avsättning
Avsättningtill
till pension
pension SAP-R
Avgiftsbestämd
SAP-R

2017

2018

2019

Finansiell kostnad
Finansiell
kostnad

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter förbundet genom avgifter för att utföra uppdraget enligt handlingsprogrammet.
Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår till 146,8 Mkr vilket är en höjning från 2014 med 3,0%. Detta
innebär en bidragsfinansiering av verksamheten på 89,8%.
		
Ägarandel 2015
Kommunbidrag 2015
Antal invånare 31/12 2015
Kostnad/invånare

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
7 457 tkr
8 799
847 kr

49,78%
73 077 tkr
108 488
674 kr

20,25%
29 727 tkr
33 906
877 kr

6,12%
8 984 tkr
10 506
855 kr

6,79%
9 968 tkr
11 619
858 kr

11,98%
17 587 tkr
23 494
749 kr

100,00%
146 800 tkr
196 812
746 kr
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Finansnetto

Utvärdering av Ekonomisk Ställning

Ränteintäkter har minskat 2015 pga låg räntenivå och
utgörs av ränta på Internbanken, kostnadsränta hänförs till
Pensionsskuld

Förbundet använder ej avsättning till
Resultatutjämningsreserv. Balanslikviditeten är stärkt och
kassalikviditeten är 83,6 Mkr. Eget kapital uppgår till 35,4
Mkr och ska täcka den ansvarsförbindelse som finns för
Pensionsutfästelse före 1997 på 15,1 Mkr samt förbundets
risker.

Mkr
Finansnetto

2015

2014

2013

2012

-0,7

-0,02

-0,3

-0,7

Avskrivningar och investeringar

% och Mkr

Avskrivningskostnaden är oförändrad jämfört med
föregående år men är lägre än tidigare år då beslut om en ny
avskrivningsplan togs i september 2013.
Mkr
Avskrivningar

2015

2014

2013

2012

4,7

4,7

6,3

5,8

Årets investeringar består huvudsakligen av nödvändiga
reinvesteringar inom fordonsparken (reinvesteringar bör vara
högre än avskrivningar, tidigare inflation gör att det är dyrare
att köpa samma bil idag) och har uppgått till 3,9 Mkr (6,8
Mkr). Årets fordonsinvesteringar består av:
•
•
•

2 st Räddningsfordon
2 st Ledningsfordon
2 st Personbilar

Övriga investeringar utgörs av värmekameror, telefonväxel
samt ett webb-projekt för ny hemsida.
Årets investeringar avviker mot Investeringsbudgeten med
7,9 Mkr och avvikelsen består av pågående investeringar som
kommer att slutföras under 2016:
•
•
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Höjdfordon
Räddningsfordon

2015

2014

2013

2012

Balanslikviditet
284%
(Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
Rörelsekapital
59,8
(Oms. tillgång - kortfristig skuld)
Soliditet
29%
(Eget kapital/tillgångar)

265%

247%

232%

52,2

48,0

40,7

29%

28%

26%

Förbundets utveckling - risker och
möjligheter
Förbundet står inför många utmaningar när det gäller
utveckling av räddningstjänst och förebyggande arbete.
Samverkan i olika former med räddningstjänster,
medlemskommuner, andra kommuner samt statliga
myndigheter, regionen och andra organisationer blir alltmer
angeläget.
Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och ökad
uppmärksamhet på arbetsmiljörisker driver utvecklingen inom
räddningstjänst.
Vi måste säkerställa drift och funktionalitet hos IT-system
som förutom verksamhetssystem, vilka används i det dagliga
arbetet inom förebyggande och utryckande verksamhet, också
omfattar ekonomi, personalsystem, automatlarmshantering,
kommunikation via Rakel, radiosystem och telefoni.

Det finns en sårbarhet då vissa förhållanden, som förbundet
ej kan påverka, snabbt kan ändras.

Känslighetsanalys
Mkr

Påverkan

1% förändring av Medlemsbidraget

1,5

1% Löneförändring
1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden
Självrisk i händelse av stor skada
(0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

1,2
2,0
3,7

Budgetavvikelser har under tidigare år varit stora på grund av
återbetalning från AFA som ej var budgeterat, svårigheter att
prognostisera Pensionskostnader samt att vi budgeterar för
full bemanning för RIB-anställda men att det i utfallet ingått
cirka 7% vakanser.
Prognosavvikelser hänförs till Pensionskostnader.
För 2015 är Budgetavvikelsen 1,2 % och består av lägre
kostnader för pension och RIB-anställda, lägre intäkt för
räntor men högre från Automatiska brandlarm.

Budgetsäkerhet och Prognossäkerhet
%
Budget avvikelse Årets resultat
Prognosavvikelse augusti Årets resultat

2015 2014 2013 2012
+1,2
+1,2

+2,3
+1,9

+4,7
+1,4

+3,8
+1,3
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Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
1
Verksamhetens kostnader
2
Avskrivningar
3
Verksamhetens nettokostnader		
Kommunbidrag
4
Finansiella intäkter
5
Finansiella kostnader
6
Årets resultat		

2015
19 086
-158 685
-4 725
-144 324
146 800
52
-716
1 812

2014
20 287
-154 701
-4 750
-139 164
142 422
554
-531
3 281		

				
Balansräkning		

2015-12-31
2014-12-31
Kortfristiga fordringar
7
8 739
9 660
Kassa och bank		
83 670
74 229
Omsättningstillgångar		
92 409
83 889
Pågående investering
8
45
1 525
Maskiner och inventarier
9
29 773
30 526
Långfristiga fordringar
10
92
113
Anläggningstillgångar		
29 910
32 164
Tillgångar		
122 319
116 053
Kortfristiga skulder
11
Skulder		
Eget kapital från föregående år		
Årets resultat		
Eget kapital		
Avsättningar
12
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Ansvarsförbindelse
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13

32 557
32 557
33 685
1 812
35 497
54 265
122 319

31 676
31 676
30 404
3 281
33 685
50 692
116 053

15 155

15 822

Kassaflödesanalys

Not

2015

2014

Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat exkl. räntenetto		
2 475
3 258
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar		
4 726
4 750
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		
-123
-357
		
7 078
7 651
Erhållen ränta		
52
554
Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)		-715
-531
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		
6415
7 674
			
Förändring i rörelsekapital				
Ökning/minskning av fordringar		
921
-3 065
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
882
-920
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
8 218
3 689
					
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
8, 9
-2 493
-8 046
Ökning/minskning av långfristig fordran
10
21
64
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-2 472
-7 982
				
Finansieringsverksamheten				
Förändring av avsättning till pension		
Förändring av avsättning till särskild löneskatt		
Försäljning av anläggningstillgångar		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
			
Ökning/minskning av likvida medel		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut		

2 875
697
123
3 695

3 346
811
357
4 514

9 441
74 229
83 670

221
74 008
74 229
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Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), lagen
om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god
redovisningssed.
Fakturor överstigande 5 tkr exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året
utbetalda pensioner och pensionspremier, dels av årets
förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa framtida
pensioner.
Värdering av pensionsförpliktelserna är gjord enligt
den av Sveriges Kommuners och Landsting antagna
beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser, RIPS 07.
Särskild avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R) är
beräknad på pensionsålder 59,5 år.
Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken
avsättningar.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.
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Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas
inflyta.
Avsättning har gjorts för bedömda förlustrisker.
Skulder har tagits upp till nominella värden.

Investering
En investering anses föreligga när tillgången är anskaffad för
stadigvarande bruk, tillgången har en ekonomisk livslängd på
minst 3 år och anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt
prisbasbelopp exkl. moms.
Avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet
Höjdfordon
Övriga stora fordon
Personbilar/Båtar/Maskiner
Räddningsmateriel
Radioutrustning
Elektronik/Kameror/Datorer

18 år
14 år
7/10 år
7/10 år
5 år
3 år

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Realisationsvinst
Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

2015

2014

5 987
1 097
4 499
5 386
370
763
506
286
192
19 086

5 238
1 223
4 332
5 428
934
1 537
421
1 095
79
20 287

2015

2014

78 861
24 701
11 138
3 430
14 075
12 081
14 399
158 685

76 882
23 851
12 107
3 016
13 990
12 905
11 950
154 701

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens 		
anskaffningsvärden.

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

2015

2014

7 457
73 077
29 727
8 984
9 968
17 587
146 800

7 235
70 899
28 840
8 716
9 670
17 062
142 422

Not 5 Finansiella intäkter
Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.
Not 6 Finansiella kostnader
Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde
Not 9 Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Summa

2015

2014

7 15
1
716

512
19
531

Not 7 Kortfristiga fordringar

2015

2014

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar
Summa

4 720
3 838
181
8 739

5 055
2 401
2 204
9 660

2015

2014

1 525
-3 973
2 493
45

285
-285
1 525
1 525

2015

2014

129 557
3 973
0
-1 894
131 636
99 031
4 726
-1 894
101 863
29 773

123 083
285
6 522
-333
129 557
94 614
4 750
-333
99 031
30 526

Not 10 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning
Not 11 Kortfristiga skulder

Not 3 Avskrivningar enligt plan

Not 4 Kommunbidrag

Not 8 Investeringar, Pågående investeringar

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder
Summa
Not 12 Pensionsavsättning
Ingående balans
Utbetalningar
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans
Not 13 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt
(för tiden t.o.m. 1997)

2015

2014

8 374
8 0 18
2 342
873
2 134
1 502
3 923
832
4 559
32 557

7 983
7 586
2 129
802
2 003
1 822
3 930
821
4 600
31 676

2015

2014

50 692
-2 121
633
4 363
698
54 265

46 534
-2 009
587
4 768
812
50 692

2015

2014

15 155

15 822
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Karta över SÄRF
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
geografiska yta är stor och med olika miljöer;
tätort, byar, landsbygd och industrier.Vår
fordonspark och utrustning håller hög
standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftansamling och hantering av
flera insatser samtidigt. Avtal med
Töllsjö
omgivande räddningstjänster är
också ett sätt att säkra
insatsförmågan i delar av
Bollebygd
förbundet.

Trädet

Liared

Borgstena
Hökerum
Ulricehamn

Fristad

Hedared

Dalsjöfors

Borås
Vegby
Viskafors
Länghem
Fritsla

Sätila

Svenljunga
Skene

Limmared
Tranemo

Torestorp
Horred

Mjöbäck

Heltidskår
RiB-kår
Räddningsvärn
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Dalstorp

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2016-03-11

Kjell Classon (s)
Ordförande

Ulf Sjösten (m)
TF Ordförande fr.o.m. 2015-05-22

Tomas Johansson (m)
Vice ordförande

Torsten Lindh (s)

Emma Isfelt (s)

Per Gustafsson (s)

Crister Persson (c)

Revisionsberättelse 2015

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Borås 2016-03-10
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Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Ett tryggt och
olycksfritt
samhälle för alla.

Dygnet runt, 365 dagar om året, finns vi för invånarnas säkerhet och
upprätthåller beredskap för att hantera olika typer av olyckor.

BESÖKSADRESS Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås TELEFON 033-17 29 00 MAIL serf@serf.se WEBB www.serf.se
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Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisningen 2015 för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Resultatet för 2015 är – 1 584 tkr och styrelsen har planerat att under 2015 minska det
egna kapitalet med ca 1 600 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 586 tkr.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet verksamhetsåret 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens Ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Förbundets ändamål
Sjuhärads samordningsförbund omfattar det geografiska området för kommunerna Borås,
Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda och
befolkningsunderlaget i området är enligt SCB ca 215 000 invånare.
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.
De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till
att den enskilde ska återta eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs enligt lag (2003:1210)
under förutsättning att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar
som parter. Genom ett fristående samordningsförbund kan de fyra parterna verka tillsammans och
komma närmare varandra i en permanent samarbetsform.

Årets verksamheter
Året i korthet
I likhet med tidigare år har Sjuhärads samordningsförbund finansierat både strukturövergripande
samverkan och individinriktade åtgärder. Mest medel har nyttjats till förberedande insatser, så kallad
pre-rehabilitering, och mindre delar till direkt arbetslivsinriktade, kartläggande och förebyggande
insatser. Bland strukturövergripande har utbildning stått för merparten av kostnaderna. Båda
kategorierna har utförts till stor del genom parternas egna arbetsinsatser och till viss del med externt
upphandlade aktörer.
Året kan sägas har varit en period av omställning för nya krafttag framöver. Ett mellanår med fokus på
nya projekt. 2014 hade förbundet verksamhetskostnader för drygt 24 miljoner, och 2015 minskades
omfattningen till knappt 17 miljoner. Styrelsen planerade att minska det egna kapitalet med ca 1,6
miljoner vilket ligger väl i linje med det negativa resultat som årsredovisningen visar.
Verksamhetsplanen angav att arbeta för att medfinansiera nya projekt som vid verksamhetsplanens
fasställande ännu inte var formulerade. Resultatet är två projekt som beviljats under 2015 och till stor
del kommer att finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, under de tre år de kommer att drivas.
I halvårsskiftet beviljades först projekt SPACE som ett resultat av ESFs europa-gemensamma
utlysning och styrelsens ambitioner om att vidareutveckla konceptet kring utlandspraktik.
Det större av de båda projekten är POINT. Ägarsamrådet uppmanade till att hålla en bärande relation
till näringslivet i samverkan och styrelsen bjöd in representanter från Svenskt Näringsliv, Företagarna,
Västsvenska Handelskammaren och LO till dialog kring näringslivs- och arbetsgivarperspektiv.
Kansliets efterkommande möten med förbundets utförare och den ideella sektorn genom Elfsborg vi
tillsammans formades under året till projekt POINT som när det beviljades i december gav året en
minst sagt positiv avrundning.
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Strukturövergripande samverkan
Förbundsfinansierade verksamheter samverkar med parternas egna insatser och har i olika grad
kontakter med primärvård och/eller psykiatri, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, individ- och
familjeomsorg, socialtjänst och socialpsykiatri. Flertalet har även kontakter med företag och andra
aktörer i näringslivet.
Konferenser och utbildningstillfällen har under året riktats till personal hos de samverkande
parterna och föredrag har skett i samband med möten som parterna själva eller andra arrangerat.
ESF-rådet har bjudit in till olika sammankomster och informationer där förbundet medverkat.
Spridning av det transnationella praktikutbytet Över Gränserna som tog vid efter projekt Krut har
skett på plats i Frankrike och som en grund inför projekt SPACE deltog två personer vid partnersearch-forum i Polen. En tysk samarbetspartner har besökt Sjuhärad. Som en del i förbundets
fortsatta transnationella arbete har svenska ungdomar med personal rest till Island för
utlandspraktik. Projekt SPACE har påbörjat i form av analys-och planeringsfas i november.
Föregående års initiativ om strukturövergripande fokus på sociala företag har fortsatt genom att
stödja och utbilda den del av målgruppen som driver sociala företag i Sjuhärad.
Coachande administration och olika utbildningar har kunnat nyttjas av de sociala företagen i
samverkan. De har löpande köpt stöd genom Coompanion samt vid något tillfälle deltagit i annan
extern utbildning.
Samverkan och workshops kring sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, kallad SGI-Noll
har skett ihop med Försäkringskassan riktats till kommunerna. Ca 40 personer har medverkat för
att höja sin kunskap och utveckla lokala samarbetsrutiner.
Under året har det varit ett genomgående tema att minska Psykisk ohälsa. Kompetensutveckling
om hur att så bra som möjligt ska kunna möta personer med kris/traumareaktioner har skett till ca
350 personer. Vid samordningsförbundets dag var inriktningen att alla ska dra åt samma håll för att
minska den psykiska ohälsan och den direkta målgruppen involverades.
Att vid konferenser, föredrag och möten samla en blandning av politiker, chefer, medarbetare och
deltagare har bidragit till otraditionella grupperingar med strukturövergripande syfte.
Ytterligare utbildningsinsatser, bland annat t.ex. ACT-utbildning till 30 handledare, bekostas med
årets medel, för slutförande i början av 2016.
Individinriktade insatser
Verksamhetsplanen anger att rehabilitering med tydligt fokus på arbetslinjen ska erbjudas individer
med behov av samordnat stöd och detta har främst skett genom individuellt anpassade insatser.
För varje individinriktad verksamhet har en utförande part haft egenanställd eller inhyrd personal
som de har tagit ansvar för och hållit med lokaler för i enlighet med årets verksamhetsavtal.
Till största del utfördes verksamhet av personal med grundanställning i Sjuhärads olika kommuner.
Därutöver har ett studieförbund erbjudit aktiviteter i en kommun och sociala företag i samverkan
har sålt arbetsträningsplatser i två kommuner. Alla parter har varit delaktiga i remitteringar, men
till mindre del sker så direkt från vården, vilket också är logiskt med tanke på Försäkringskassans
samordningsansvar. Målgruppen har under verksamhetsåret generellt varit arbetssökande personer
mellan 18-64 år som är arbetsföra men ej omedelbart anställningsbara, och som är aktuella hos
minst två myndigheter. Oftast fanns sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad
debut, i arbetslivet. Många som skulle ha riskerat passivisering till följd av arbetslöshet eller
sjukdom har också deltagit. Korta beskrivningar följer nedan:
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Olika myndighetsteam har i sin helhet finansierats inom parternas ordinarie verksamhet. De har
mötts för samordningsbehov kring patienter med komplex problematik. En ny samverkan har
under året påbörjats även på en vårdcentral med privat drift. Dessa samrådsmöten bidrar till
utökade kunskaper om parternas olika uppdrag och ökar strukturövergripande samverkan.
Aktiv Hälsa har fortsatt att erbjudas med olika aktiviteter på bestämda tider, och respektive
kommun som utförare i egna eller hyrda lokaler. En något utökat kostnad i Borås relaterar till byte
av utförare, plus att aktivitetens budget utökats för att bättre motsvara efterfrågan. Tidigare var
Primärvården Södra Älvsborg utförare vilket byttes för att tillmötesgå vårdens önskemål. Under
året har fortsatt vissa externa hälsoföretag involverats och deltagare har bland annat besökt lokala
gym. Utökat utbud av pre-rehabiliterande aktiviteter har ibland överlappat mot Aktiv hälsa.
Ny kraft har bedrivits i Bollebygd, Herrljunga, Ulricehamn och Vårgårda.
Arbetstiden har som vid flera andra aktiviteter ofta varit låg (från början under tio timmar per
vecka) för att sedan gradvis ökas.
Ny kraft är den prerehabiliterande och aktiverande del som formats och implementerats efter
Krutprojektet. Några deltagare fortsatte inom Krut in i 2015 som en del av implementering av
projektet. Detta gör att vissa verksamheters deltagarantal även 2015 återfinns under namnet Krut.
Första Steget, K-plus, K20, Unga vägval och Framsteget är separata aktiviteter som följt efter Krut
och erbjudits inom Jobb Borås med Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad som huvudman. (Borås
har fler deltagare och kan därmed erbjuda koncept med mer specifik målgrupp och metod.)
Gröna Vägen har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i naturen vid Ramshulan på Rya åsar
med Tekniska förvaltningen i Borås Stad som huvudman. Tidsbegränsning har inom befintliga
ramar utökats från 12 till 14 veckors deltagande per individ och avgränsning har fortsatt varit
deltagare med stressrelaterad problematik.

På Byggstenen i Tranemo har huvudman för verksamheten under året bytts till Svenljunga
kommun till följd av nytt kommungemensamt samarbete. Förbundet har delfinansierat insatserna
på Byggstenen och under året har verksamheten bytt lokaler samt påbörjat en anpassning av
aktivitetsformerna till att framöver mer likna Ny Krafts prerehabiliterande verksamhet.
I Svenljunga har teamet med arbetsterapeut och sjuksköterska från Krutprojektet implementerats i
kommunens och vårdcentralens ordinarie arbete, och förbundet har istället bekostat vissa platser i
Vintagebutiken. Verksamheten i Vintagebutiken kan erbjuda olika kreativa inslag och har haft låga
ingångskrav likt Ny kraft. Den inledande ambitionen om att förändra butikens driftsform till socialt
företagande har legat bortom förbundets påverkan.
Det transnationella praktikutbytet har endast skett med en resa under året. Myndighetspersonal och
verksamhetspersonal efterfrågades att utföra utbytesperioden men trots att medel fanns avsatt
visade det sig svårt att bemanna vårens resa med kort varsel. Höstens resa genomfördes till Island
bemannad med den personal, en kvinna och en man, som annars arbetar inom K20 i Borås. Under
året slutreglerades även föregående års resa som bemannades av Herrljunga och Borås.
I Mark har Folkuniversitetet erbjudit upphandlade platser under namnet ATLAS genom en option
efter upphandling i januari 2014.
De sociala företagen har i samverkan genom Musketörerna sålt kompletterande
arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna
har varit i Marks kommun samt Borås Stad.
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Uppföljning av budget och mål
Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger
uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Personer med exempelvis skyddad identitet
har undantagits från registrering och istället noterats anonymt.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat samtliga deltagare anonymt då dessa inte har haft som
direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt
bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).
Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.
Deltagarantal

Insatsnamn
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner

Budget
Antal Antal
Antal
antal Antal
nya avslut Pågående
nya
delt
delt delt
delt
delt anonyma
1 033

539

288

429
3

270

3

3

Borås Jobb Resurs

3

2

2

Borås, Framsteget

250

113

436

Budget
antal
v-insats

670

Antal
vinsats
697

244
3
164

Borås, Första steget

50

31

31

19

12

Borås, K-plus

30

18

18

4

15

Borås, Unga vägval

40

17

17

13

4

Borås, K20

60

19

19

19

Byggstenen

24

31

27

30

Folkuniversitetet, i Mark

80

63

35

63

Gröna Vägen

50

57

44

43

15

Herrljunga, Ny Kraft
Krut, flera kommuner och Över
Granserna

20

11

11

7

4

25

179

6

174

5

Ny kraft Bollebygd

18

7

7

4

3

praktik, Sociala företag i samverkan

18

1

1
26
697

samverkan, information och konferenser
Svenljunga Vintage

20

15

15

7

8

Ulricehamnsprojektet

50

41

41

30

11

Vårgårda, Ny kraft

25

12

12

7

5

1

Övergripande, långsiktigt
Antalet anonyma deltagare är 436personer och antalet deltagare som registrerats med fullständiga
personuppgifter är 539 personer, dvs 975 anonyma och komplett registrerade tillsammans.
Alla registreringar är inte unika individer. En deltagare kan tex delta i två olika aktiviteter
samtidigt eller efter varandra vilket inte kan anges exakt med tanke på att flera är anonyma.
Differensen mellan totalt antal deltagare och totalt antal unika deltagare är 37 personer.
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Drygt 57 % av registrerade deltagare är 16-30år, med en inbördes variation mellan insatserna
beroende på om utbudet varit specifikt riktat eller ej.
Kännedomen om förbundet har ökats genom digitala nyhetsbrev, fortsatt utdelning av trycksaker
samt med olika studiebesök och andra mötesplatser.
För konferenser, dialogmöten etc har antalsregistrering noterats till 697 deltagande.
Strukturövergripande volymregistreringar har medvetet hållits på en låg nivå, trots att antalet
överstiger budgeterat antal.Endast de aktiviteter som förbundet själva arrangerat har räknats och
varje person har enbart noterats en gång då upprepade träffar varit aktuella.
För individen
Generellt är utbildningsnivån låg hos deltagarna. 34% har bara grundskola som högsta avslutade
studieform, och 40 % har gått ut gymnasiet (dock ej säkerställt att det är med kompletta/godkända
betyg) Av de 17 % som har någon form av högskolestudier eller eftergymnasial utbildning är 74%
kvinnor.
Målet är en ökad grad av egenförsörjning och en förbättrad arbetsförmåga, vilket oftast inleds
genom utveckling av hälsa och livskvalitet, eller påbörjande av studier. Beroende på
verksamheternas inriktning finns således en skiftande målsättning även om de i ett långsiktigt
perspektiv har samma syfte.
Verksamheterna har gett förutsättningar till flexibilitet och personligt anpassade lösningar och
aktiviteter för ökad anställningsbarhet. Deltagare har i viss utsträckning varit aktiva i planering och
genomförande och har därmed stärkts i aktivitetsförmåga och tilltro till sin förmåga vilket styrks
av positiva uttalanden etc. även om det inte genast leder hela vägen till egenförsörjning.
De deltagare som involverats i samband gemensamma konferenser etc ger starka vittnesmål om
nyttan med att bli sedd, ta del av ansvaret och sträva mot egenuppsatta aktiviteter.
Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, rapporteras av flera verksamheter.
Detta kan indikera måluppfyllelse ur individernas perspektiv.
För verksamheterna
Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platser har fördelats till både
kvinnor och män. Andel kvinnor och män har varierat. I åldersintervallet från 30 år och uppåt är
kvinnornas andel överrepresenterad (73 % mot 27 %) medan männen istället är något fler än
kvinnorna i de yngre åldrarna.
Bland Aktiv Hälsas deltagare finns fortsatt många fler kvinnor, totalt 148 kvinnor och 99 män.
Flera verksamheter har haft utbyte och konkret samverkan med andra verksamheter i förbundet.
Exempelvis gemensamma utflykter, studiebesök och olika former av erfarenhetsutbyten. Bland
insatserna förekommer deltagande över kommungränserna enbart i liten skala. Byggstenen och
Gröna Vägen har flest deltagare folkbokförda i en annan kommun än den geografiska placeringen.
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och utan köer. Några verksamheter har haft platser
till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna, medan vissa periodvis har haft en väntetid
på någon/några veckor inför deltagande. Gröna vägen har fullbokat sina platser lång tid före start
vilket lett till fördröjningar för deltagande individer.
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För förbundet
Målet om grundläggande god ekonomisk hushållning som att driva verksamhet inom fastslagna
medelsramar har uppfyllts under året. Budgeten har följts upp och rapporterats till medlemmarna.
Inledningsvis rapporterades budget kvartalsvis, och efter en förfrågan till medlemmarna
rapporterades året istället tertialvis.
Det egna kapitalet har genom återkommande om/extraprioriteringar minskat i enlighet med budget.
Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar handlingsfrihet inför 2017 samtidigt som
det ligger inom de ramar (den så kallade trappan) som fastställts av nationella rådet.
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.
För samhället
Målsättningen är minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende
av offentlig försörjning samt att fler förvärvsarbetar.
28% av alla unika avslutade deltagare var vid inskrivning beroende av försörjningsstöd. Denna
andel minskar till 21% av i samband med utskrivning.
15 personer totalt hade haft arbete i direkt anslutning före inskrivning, men ej i full utsträckning
(Tillsammans motsvarade deras arbetsinsats 5,8 heltidstjänster) Vid utskrivning förvärvsarbetar 49
personer. 36 av dessa har arbete utan subventioner och 13 med någon form av lönesubvention.
Omräknat motsvarar deras gemensamma arbetsinsats 42,3 personer i heltidstjänster.
Av de 130 avslutade som hade sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning har 110 personer kvar
samma ersättning vid utskrivning, 11 personer har istället sjuk/aktivitetsersättning och övriga har
aktivitetsstöd, ingen offentlig försörjning, a-kassa och personer har annan offentlig försörjning.
Det kan tolkas som att många ökat sina möjligheter till framtida arbete även om de inte i dagsläget
nått fram till förvärvsarbete, medan ca 8% tidigare kan ha haft fel ersättningsform vilket då har
korrigerats för bättre resursnyttjande.
Antalet personer som efter avslutat aktivitet inte längre är beroende av offentlig försörjning ökas
från 35 till 48 personer. Förflyttningen är lägre än föregående år, vilket är rimligt med tanke på att
året till större del erbjudit prerehabiliterande verksamheter än tidigare.
Försörjningsform och förändringsprocent för män och kvinnor avviker stort från varandra.
Mer än dubbelt så många kvinnor som män har sjukpenning/rehabpenning vid inskrivning och för
kvinnorna sänks andelen medan den ökar för männen.
Skillnaderna mellan kön försvinner till stor del vid uppdelning efter ålder.
Statistik om antal deltagande och resultat hämtas ur det nationella systemet för uppföljning av
samverkan, SUS. Noteras kan att SUS fortfarande är ett system med förbättringspotential.
Supporten upplevs svår att nå och förslag till kvalitetsutvecklingsförslag har inte lett till önskade
förändringar trots åtföljande förfrågan om att bekosta förändringar från förbundet.
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Uppföljning per kostnadsställe:
Nettokostnad och finansnetto i tkr per område
asterisk markerar kommentar nedan

Prognos
efter
tertial 2

Utfall
jan-dec
2015

Budget
jan-dec
2015

Avvikelse
jan-dec
2015

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-170

-190

-280

90

1003

Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)

-160

-172

-250

78

1010

Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-1 600

-1 517

-1 600

83

2000

Information (del av VG-informatör, trycksaker)

-20

-16

-75

59

3001 *

Verksamheter i Borås

-4 221

-4 221

-4 221

0

3002 *

Aktiv Hälsa i Borås

-400

-320

-300

-20

3004 *

Sociala företag

-900

-859

-900

41

3005 *

Utbildning/Utveckling

-1495

-1 481

-1340

-141

3006

Gröna Vägen i Borås

-1 200

-1 200

-1 200

0

3007

Aktiv Hälsa i Mark

-175

-175

-175

0

3008

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, ATLAS

-1 797

-1 797

-1 797

0

3010

Aktiv Hälsa Bollebygd

-75

-75

-75

0

3011

Ny kraft Bollebygd

-430

-430

-430

0

3012

Aktiv Hälsa Svenljunga

-75

-75

-75

0

3013

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga, Vintage

-532

-532

-532

0

3015

Byggstenen i Tranemo

-607

-607

-607

0

3016

Ulricehamn Arbetscenter, Ny Kraft

-1 211

-1 211

-1 211

0

3018

Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-653

-653

-653

0

3019

Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-546

-546

-546

0

3020

Tranemo Aktiv hälsa

-75

-75

-75

0

3021

Ulricehamn Aktiv hälsa

-150

-150

-150

0

3033

Över gränserna utlandspraktik

-400

-446

-400

-46

3034

Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering

8

0

8

3040

Space

-113

0

-113

-16 853

-16 892

39

Summa

-16 892

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom
Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget.
* Kostnadsställe 3002 har under året tilldelats en utökad budget i samband med extraprioriteringar.
Kostnad bokförd på kst 3005
* Kostnadsställe 3004 fördelas på två poster, köp av arbetsträningsplatser hos företagen (500tkr) samt
coachande administration och/eller utbildningar (400tkr) till de som driver de sociala företagen
* Kostnadsställe 3005 omfattar projektskrivining, Kris/Trauma & ACT mfl utbildningar, processer
med beredning, SGInoll och samordningsförbundets dag samt andra prioriterade utvecklingsinsatser
* Kostnadsställe 3033 Delar av beloppet kommer att återsökas från ESF (nettokostnaden för
förbundet efter återsökningar kommer att vara ca 400tkr över projektets treåriga driftsperiod)
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Ledning och administration
Styrelsen
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare.
Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en
ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex möten: 23 januari, 24 februari, 21 april, 28
maj, 11 september, 22oktober samt 13 november. Ordförande och vice ordförande har under året
bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.
Beslutande ledamöter:
Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Ann Larsson Försäkringskassan.
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Ersättare
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun
Beredningsgrupper
Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper.
Avsikten med den för året nyintroducerade bredningsgrupperingen var att skapa en djupare lokal
förankring. Oavsett om förbundet driver projekt eller inte skall alla medlemmar ha en transparent
och tydlig beredningsväg till styrelsen.
För att planera gruppernas arbetsmetod och tydliggöra strukturen för en tydlig och god
samverkanskunskap har konsultation av Christina Ehneström köpts in.
Personal och lokaler
Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För gemensam övergripande administration har förbundet fortsatt under året köpt tjänster från
medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt
styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst.
Projektsamordning, Helena Thelin, deltidstjänst 80% av heltid
Administration Malin Ekunger, deltidstjänst 50 % av heltid
I januari flyttade kansliet från Lotsens tidigare lokaler på Österlånggatan 12A till lokaler på
Österlånggatan 74 som hyrs genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Arbetslivsförvaltningen
även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar.
I viss mån har även externa lokaler hyrts, tex för utbildningar och konferenser.
Österlångatan 74, 503 37 Borås
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Externa resurser
Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen
och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.
Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla
samordningsförbund i Västra Götaland:
Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning
kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).
Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.samverkanvg.se har under året köpts av
Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på
samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med olika konferenser och
informationsinsatser. Tjänster har köpts för att ta del av kunskap från professionella
föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från tidigare deltagare.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till
gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor.
Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.
Balanskravsavstämning
Årets resultat enligt resultaträkningen -1 584 tkr
avgår realisationsvinster 0 tkr
Justering övriga poster enligt KRL 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 584 tkr
Årets balanskravsresultat -1 584 tkr
Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella
anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2015.
Budgeterat resultat år 2015 var negativ om -1622 tkr med åberopande av särskilda skäl.
De särskilda skälen utgjordes av att det egna kapitalet översteg den nivå som Nationella rådet
rekommenderar och som förbundet långsiktigt behöver för att finansiera sin verksamhet.
Redovisat resultat uppgår till -1584 tkr vilket inte föreslås återställas med åberopande av
synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att förbundet redovisar ett planerat underskott i
nivå med budget samt att det egna kapitalet per 2015-12-31 bedöms vara tillräckligt för att
långsiktigt finansiera förbundets verksamhet.
Ekonomisk ställning
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på 2 mnkr för att kunna
möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet uppgår till 2,6 mnkr per
balansdagen.
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Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Ekonomi
Resultaträkning
utfall jan-dec 2015

Utfall jan-dec 2014

7 556,00
-0,96
7 555,04

6 800 598,00
7,32
6 800 605,32

-121 645,36
-46 789,60
-33 152,00
-1 043 489,70
-14 987 799,17
-104 880,00
-522 448,86
-16 860 204,69

-186 991,91
-84 768,44
-53 434,00
-1 005 135,57
-22 527 967,54
-9 975,00
-210 037,29
-24 078 309,75

Intäkter
Övriga bidrag, Krut medel från ESF
Övriga intäkter
Summa Verksamhetens intäkter
Kostnader
Arvoden
Reseersättning
Sociala avgifter
Övriga Personalkostnader
Verksamhetsanknutna kostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Verksamhetens kostnader
RES1

Verksamhetens nettokostnad
Erhållna bidrag från huvudmännen
Övriga finansiella intäkter
Övriga finansiella kostnader
Summa Finansiella intäkter/kostnader

Not 1
Not 2

-16 852 649,65
15 270 000,00
861,36
-1 742,41
15 269 118,95

-17 277 704,43
15 060 000,00
20 956,03
-1 156,00
15 079 800,03

RES2

Resultat före extraordinära poster o spec beslut

-1 583 530,70

-2 197 904,40

RES3

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
PERIODENS RESULTAT

0,00
0,00
-1 583 530,70

0,00
0,00
-2 197 904,40

Jan-dec 2015
-1 330 805,57
-12 040 814,70
-695 663,68
248,09
-52 000,00
-868 763,31
-14 987 799,17

Jan-dec 2014
-10 616 465,58
-8 406 514,16
-1 094 423,00
-394 864,46
-29 625,00
-1 830 360,29
-22 527 967,54*

NOTER:
Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader
5544 Verksamhetsankn. utbildning, kurs & konferens
Summa:

Not 2 övriga kostnader
Jan-dec 2015
Jan-dec 2014
6230 Datakommunikation
-4 317,90
-7 801,20
6419 Övriga förbrukningsinventarier
-18 986,87
-8 245,60
6451 Kontorsmaterial
-2 632,26
-8 511,91
6911 Kostnader för information och
-556,24
-613,26
7071 Representation (ej personal)
-2 068,78
-3 161,08
7212 Tele, mobil
-15 080,78
-2 545,00
7541 IT-tjänster
-204,00
-204,00
7551 Konsultarvoden spec utredn
-71 326,67
-89 828,00
7599 Övriga tjänster
-323 455,00
-76 741,00
7619 Övriga kostnader
-83 820,36
-5 699,84
Summa:
-522 448,86
-210 037,29**
(Övriga bidrag, även det ESF medel, föregående år uppgick till 6 800 598kr till följd av projekt Krut,
*inkl. 155 715,05kr som kostnadsbokats på konto 5538, 5545, 5547-5549 för 2014 och saknas 2015
** inkl. 6686,40kr som kostnadsbokats på konto 6471, 6799 och 7251 för 2014 och saknas 2015)
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Balansräkning
Ingående
balans
2015-01-01

Förändring

Utgående
balans
2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00
0,00

0,00
0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

2 835 342,00
6 645 206,59
9 480 548,59

-756 159,00
-802 036,00
-1 558 195,00

2 079 183,00 Not 1
5 843 170,59 Not 2
7 922 353,59

SUMMA TILLGÅNGAR

9 480 548,59

-1 558 195,00

7 922 353,59

4 169 446,87
0,00
4 169 446,87

0,00
-1 583 530,70
-1 583 530,70

4 169 446,87
-1 583 530,70
2 585 916,17

Kortfristiga skulder
Summa skulder

5 311 101,72
5 311 101,72

25 335,70
25 335,70

SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER

9 480 548,59

-1 558 195,00

UB 2015-12-31

UB 2014-12-31

170 433,00
1 908 750,00
2 079 183,00

78 272,00*
174 570,00
2 582 500,00
2 835 342,00

3 757 176,26
2 085 994,33
5 843 170,59

6 560 056,62
85 149,97
6 645 206,59

3 867 017,82
3 102,00
2 903,00
1 463 414,60
5 336 437,42

3 575 705,00
11 095,00
9 040,00
1 715 261,72
5 311 101,72

0,00
0,00

EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget kapital
Skulder

NOTER
Not 1: Kortfristiga fordringar
1511 Kundfordringar, endast 2014
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms
1712 Upplupna intäkter
Summa:
Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro
1970 Företagskonto
Summa:

2411
2711
2931
2991

Not 3: Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Innehållen personalskatt
Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader
Summa:
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Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning
Belopp i tkr

Utfall
jan-dec 2015

1.Nettokostnad
och finansnetto
2.Bidrag

-16 854

Budget
jan-dec
2015
-16892

Avvikelse
jan-dec 2015

Prognos
helår 2015

Utfall
jan-dec 2014

38

16892

-17 258

15 270

15270

0

15270

15 060

3.Resultat

-1 584

-1622

-1622

-2 198

4.Utgående EK

2 586

2547

2547

4 169

Ägarparternas bidrag
Bidrag i kr
Försäkringskassa

3 817 500

Arbetsförmedlingen

3 817 500

Kommuner

3 817 500

Hälso- och sjukvårdsnämnd

3 817 500

Totalt

* kommunerna bidrar med
andel i relation till
befolkningsmängd vid
föregående halvårsskifte.
Resp kommun andel i kr:
Bollebygd
153 800
Borås
1893 500
Herrljunga
166 000
Mark
602 500
Svenljunga
184 100
Tranemo
206 300
Ulricehamn 414 100
Vårgårda
197 200

15 270 000

( Övriga bidrag, ESF 7 556 kr )

Finansieringsanalys
Löpande verksamhet
Årets resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet
Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital

-1 583 530,70
-1 583 530,70
756 159,00
25 335,70
781 494,70

Investeringar
Investeringar

0,00
0,00

Långfristiga fordringar
Långfristiga skulder

0,00
0,00
0,00

Investeringsnetto
Finansieringar

Finansieringsnetto

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-802 036,00

Kontroll (Se Balansrapporten)
UB Likvida medel
IB Likvida medel
Summa:

5 843 170,59
6 645 206,59
-802 036,00
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Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Underskrifter

Borås 2016- 02 - 25

……………………………………………..
Margareta Lövgren
Marks Kommun
Ordförande

……………………………………………..
Cecilia Andersson,
Västra Götalandsregionen

……………………………………………..
Ann Larsson
Försäkringskassan

……………………………………………..
Jonas Ryhr
Arbetsförmedlingen
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BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Nedläggning av skolor bör tas beslut om
i Kommunfullmäktige!
Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2011 att till Stadskansliet remittera ett initiativärende om beslutsordningen vid ärenden om nedläggning av skolor
I princip skall ärenden av vikt beslutas av Kommunfullmäktige. Förändring av skolenheter kan ha så
stor betydelse både för individer och kommunens verksamhet att de bör anses vara ärenden av vikt.
Dessutom är ett beslut om nedläggning eller ändrad användning av en skolenhet oftast kombinerat med
andra beslut, t.ex. anslag för ändringsarbeten. Detta innebär att kringbesluten medför att frågan om
förändring av en skolenhet blir en fråga för Kommunfullmäktige med automatik.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärenden om förändring av skolenheter skall i princip beslutas av Kommunfullmäktige
2016-03-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0352 100
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/Magnus Widén

Programområde: 1

INITIATIVÄRENDE

2011-04-11

Allianspartierna

Nedläggning av skolor bör tas beslut om i Kommunfullmäktige!
De senaste veckorna har vi alla kunnat följa diskussionerna kring
den planerade stängningen utav Norrbyskolan, som en följd av ett
beslut fattat utav SDN Väster.
Vi i Allianspartierna tycker att beslut av denna karaktär, där
många variabler spelar in och inte bara den direkta SDN kan
komma att påverkas utan även övriga SDN samt t.ex. LFK, bör
fattas med ett större perspektiv.
Ofta talas det om ett ”helhetsgrepp”, vilket innebär att man tar in
alla pusselbitar i staden och ser hur de passar ihop. Det är bara om
vi arbetar med en klar målbild och vision för vad vi vill uppnå som
den bästa helheten för Borås Stad kan åstadkommas.
Med anledning av ovanstående föreslår vi i Allianspartierna att
frågan om Norrbyskolans stängning samt framtida frågor av
samma art skall fattas utav kommunens högsta beslutande organ,
Kommunfullmäktige.

För Moderata Samlingspartiet
liberalerna
Annette Carlson

För Folkpartiet
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Sara Degerman-Carlsson

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsplats för lediga lägenheter - Boplats
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och
använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Bostadsbolagen skall ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka principer som
ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig när en anslutning till Boplats
kan ske.

2016-04-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0779 271
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-04-04/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-04-18

Dnr 2011/KS0779

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Marknadsplats för lediga lägenheter - Boplats
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens
förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för
lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att
skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access
till Boplats system.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2015-06-25 att förorda att Borås Stad tar
ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats
och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de
ges direktiv om att ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav
som gäller för att få en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala
bostadsbolagen hanterar sedan var för sig samverkan med Boplats om annonseringen
på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör också innefatta ett godkännande av att en
avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av de bostadssökande. Finansieringen i
övrig sker genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i
sitt bestånd, för närvarande 30 kronor/år.
Vid ett möte med Boplats, AB Bostäder och Stadskansliet 2016-01-14 rätades en del
frågetecken ut och praktiska hanteringsfrågor gicks igenom. En viktig del är att respektive bostadsbolag kan bestämma sin egen köhantering och villkor för uthyrning
inom systemets ram. Efter mötet klargjorde AB Bostäder sitt intresse att ansluta sig
till boplats efter inriktningsbeslut hos ägaren kommunen.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter sig till
Boplats. Boplatsen som år en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås attraktionskraft i Västsverige genom en väsentligt större exponering av lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet blir också mer transparent vilket ökar förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till
Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Bostadsbolagen
skall ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få
en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar
sedan var för sig när en anslutning till Boplats kan ske.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-25
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Dnr 2011-3444

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)
Sammanfattning
I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en
bostadsförmedling i Borås vilket Kommunstyrelsen i december 2011 konkretiserade i ett
uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda inrättande av en sådan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012. Slutsatsen var att
en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn
till dagens bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter.
Nämnden föreslog istället en fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats
Göteborg fungerar. En sådan lösning skulle kunna kompletteras med en utökad
rådgivning i form av ”bostadscoacher” riktad till de grupper som har svårigheter att ta
sig in på bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i
en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras
på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en
kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access till Boplats
system.
Miljöförvaltningens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och
vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för
sig samverkan med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör
också innefatta ett godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av
de bostadssökande. Finansieringen i övrigt sker genom att de kommunala
bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30
kronor/år.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

§ 88

Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-25

2 (3)

Dnr 2011-3444

En gemensam marknadsplats löser inte de problem som finns för resurssvagare grupper
att ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att till en del möta de intentioner som fanns i
det ursprungliga utredningsuppdraget föreslår Miljöförvaltningen att en anslutning till
Boplats kombineras med en utökad lokal information och rådgivning till
bostadssökande. Inom Borås Stad skapas en kundmottagning med två tjänster som
bostadsrådgivare, eller ”bostadscoacher”, som på en central plats i staden kan vägleda
bostadssökande i hur bostadsmarknaden fungerar och även hjälpa till med att söka
lägenheter i Boplats system. Finansieringen av en sådan kundmottagning med
information och rådgivning till bostadssökande får finansieras av Borås Stad genom
kommunbidrag. Miljö- och konsumentnämnden återkommer till detta i samband med
behandlingen av budget för 2016.
Förvaltningen är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i nuvarande
form. Antingen görs en satsning på utökad rådgivning enligt ovan eller så bör
funktionen avvecklas.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2015.
Yrkanden
Ordföranden Anita Persson (V) yrkar att nämnden antar förvaltningens förslag.
Marcus Nilsen (FP) med instämmande av förste vice ordföranden Karl-Eric Nilson (C),
Katrine Andersson (M) och Per Månsson (M) yrkar att nämnden antar en reviderad
redovisning och översänder den till Kommunstyrelsen som sin redovisning.
Anledningen är att förslaget att inrätta en ny funktion med två bostadsrådgivare inte kan
tillstyrkas. Bilaga.
Andreas Bäckman (SD) yrkar bifall till Marcus Nilsens m.fl. yrkande.
Magnus Persson (S) yrkar på återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Marcus Nilsens m.fl. förslag och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

§ 88

Sammanträdesdatum
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Dnr 2011-3444

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar utan omröstning att anta Marcus Nilsens m.fl.
reviderade redovisning och översänder den till Kommunstyrelsen.
Bilaga.
Reservation
Mot beslutet att översända Marcus Nilsens m.fl. reviderade redovisning till
Kommunstyrelsen reserverar sig ordföranden Anita Persson (V), andre vice
ordföranden Lasse Jutemar (MP), Magnus Persson (S) och Cristina Nichta (S).
Bilaga.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Leif Schöndell, 033-35 30 03
leif.schondell@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)
I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en
bostadsförmedling i Borås vilket Kommunstyrelsen i december 2011 konkretiserade i ett
uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda inrättande av en sådan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012. Slutsatsen var att
en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn till
dagens bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter. Nämnden
föreslog istället en fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats
för lediga lägenheter – Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats Göteborg
fungerar. En sådan lösning skulle kunna kompletteras med en utökad rådgivning i form
av ”bostadscoacher” riktad till de grupper som har svårigheter att ta sig in på
bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i
en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras
på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en
kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access till Boplats
system.
Miljöförvaltningens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka
principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig
samverkan med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör
också innefatta ett godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av
de bostadssökande. Finansieringen i övrigt sker genom att de kommunala
bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30
kronor/år.
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En gemensam marknadsplats löser inte de problem som finns för resurssvagare grupper
att ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att till en del möta de intentioner som fanns i
det ursprungliga utredningsuppdraget föreslår Miljöförvaltningen att en anslutning till
Boplats kombineras med en utökad lokal information och rådgivning till
bostadssökande. Inom Borås Stad skapas en kundmottagning med två tjänster som
bostadsrådgivare, eller ”bostadscoacher”, som på en central plats i staden kan vägleda
bostadssökande i hur bostadsmarknaden fungerar och även hjälpa till med att söka
lägenheter i Boplats system. Finansieringen av en sådan kundmottagning med
information och rådgivning till bostadssökande får finansieras av Borås Stad genom
kommunbidrag. Miljö- och konsumentnämnden återkommer till detta i samband med
behandlingen av budget för 2016.
Förvaltningen är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i nuvarande
form. Antingen görs en satsning på utökad rådgivning enligt ovan eller så bör funktionen
avvecklas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder förvaltningens redovisning till
Kommunstyrelsen som underlag för en dialog kring den fortsatta hanteringen av
utredningsuppdraget.
Ärendet
Utredningsuppdraget

I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en
bostadsförmedling i Borås och 5,0 mnkr avsattes för ändamålet. Detta konkretiserade
Kommunstyrelsen i december 2011 i ett uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att
utreda förutsättningarna och lägga fram förslag till inrättande av en kommunal
bostadsförmedling (bilaga1).
Miljö- och konsumentnämndens utredning

Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012 (bilaga 2).
Slutsatsen var att en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt
alternativ med hänsyn till dagens bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på
hyreslägenheter. Nämnden föreslog istället en fördjupad utredning av möjligheterna till
att starta en marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås – med utgångspunkt i
hur Boplats Göteborg fungerar. En sådan samverkan med fastighetsägarna skulle
sannolikt stärka Borås attraktionskraft som bostadsort i en allt större västsvensk
arbetsmarknadsregion. En sådan lösning skulle kunna kompletteras med en utökad
rådgivning i form av ”bostadscoacher” riktad till de grupper som har svårigheter att ta sig
in på bostadsmarknaden.
Nytt utredningsdirektiv

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås (bilaga 3).
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Miljöförvaltningens synpunkter
Fortsatt utredningsarbete

Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i
en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras
på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en
kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access till Boplats
system.
Arbetet har bedrivits dels i en styrgrupp, dels en arbetsgrupp, båda med representanter
för Miljöförvaltningen samt de kommunala bostadsbolagen. Studiebesök har gjorts hos
Boplats Göteborg vid flera tillfällen och representanter för Boplats har även varit på
plats i Borås och informerat, bl.a. på Miljö- och konsumentnämndens sammanträde i
mars 2013. Samråd har även skett med Fastighetsägarna i Borås som är positiva till att
Borås Stad initierar ett samarbete med Boplats Göteborg. Eftersom Fastighetsägarna
GFR är en av ägarna till Boplats har de fastighetsägare i Borås som är medlemmar i
organisationen redan tillgång till tjänsten.
Utredningen har dragit ut på tiden av flera skäl, främst dock den pågående utvecklingen
av den nya webbplatsen www.nyaboplats.se. Det har varit en förutsättning för att kunna
ta ställning till ett eventuellt samarbete att den nya versionen av systemet är i drift och att
vi från Borås Stads sida har kunnat testa det och bedöma funktionaliteten. Det nya
marknadssystemet är nu i drift, fungerar väl och möter de krav på transparens och
uppföljning som Kommunfullmäktige i Göteborg krävt.
Det utredningsarbete som ännu återstår är att AB Bostäder genom ytterligare kontakter
med Boplats Göteborg ska undersöka hur deras nuvarande köhantering och
uthyrningsrutiner kan samordnas med en anslutning till Boplats system. Från AB
Bostäders sida finns vissa farhågor för att det skulle kunna innebära dubbelarbete.
Miljöförvaltningens bedömning är dock att detta borde gå att lösa. Relationen mellan AB
Bostäder och Boplats torde bli densamma som för de kommunala bostadsföretagen
inom Göteborgs Stad och där har man ju sedan lång tid tillbaka väl fungerande rutiner.
Boplats Göteborg AB

Boplats Göteborg AB är en marknadsplats för främst hyresrätter med förstahandskontrakt i Göteborg. Bolaget ägs sedan det bildades 1994 till 40% av Göteborgs Stad,
30% av Fastighetsägarna GFR (dit både Göteborg och Borås hör) samt 10% vardera av
Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborgs Bostads AB.
Marknadsplatsen kan användas som en ”bostadsförmedling” genom att det är möjligt att
hantera transparenta villkor för uthyrningen av varje lägenhet och att rangordna alla
intresseanmälningar efter kötid. Bostadsföretagen som deltar lägger själva villkor för
uthyrningen utifrån de direktiv de får från sina respektive ägare. De senaste åren har allt
fler bostadsföretag inom pendlingsavstånd från Göteborg slutit samarbetsavtal med
Boplats Göteborg.
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Marknadsplatsen finansieras genom att en avgift på 100 kronor/år tas ut av de
bostadssökande samt att de fastighetsägare som inte ingår bland bolagets ägare betalar en
avgift per lägenhet i sitt bestånd. För rådgivningen till de bostadssökande finns ett
kommunbidrag från Göteborgs Stad.
Styrelsen i Boplats Göteborg AB har i oktober ställt sig positiv till ett samarbete med
Borås Stad om att utveckla marknadsplatsen så att den täcker ett större geografiskt
område som motsvarar arbetsmarknadsregionen (bilaga 4).
Förslag till införande av en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås

Miljöförvaltningens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka
principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig
samverkan med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör
också innefatta ett godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av
de bostadssökande. Finansieringen i övrigt sker genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30 kronor/år.
Via Boplats hanteras även studentlägenheter och andra lägenheter med särskilda krav, till
exempel trygghetsboende eller Bokvämt.
De privata fastighetsägare i Borås som är medlemmar i Fastighetsägarna GFR (vilket är
flertalet av de större) har redan idag tillgång till Boplats utan kostnad. I Göteborg
kommer ca 40% av de lägenheter som förmedlas via Boplats från privata fastighetsägare.
Om Borås Stad går före och samordnar de kommunala bostadsföretagens uthyrning via
Boplats kommer sannolikt även majoriteten av de privata fastighetsägarna att se
fördelarna med en ingång till alla lediga lägenheter i Borås.
Följande fördelar kan identifieras med en gemensam marknadsplats för lediga lägenheter
i Borås:
•
•
•
•
•
•

Borås som attraktiv bostadsort exponeras i ett större sammanhang för
bostadssökande i hela den västsvenska arbetsmarknadsregionen.
Boråsarna får en betydligt bättre service genom att alla lediga lägenheter finns på
en webbplats.
Villkoren för att få hyra en lägenhet blir transparenta, vilket ökar tilltron till
bostadsmarknadens aktörer.
Genom politiska direktiv till de egna bostadsföretagen kan Borås Stad styra
tilldelningen av lägenheter.
Boplats system ger möjligheter till uppföljning av att politiska riktlinjer följs.
Samverkan med Boplats blir ett kostnadseffektivt sätt att hantera en
systemlösning för en gemensam marknadsplats.

Ytterligare information om en tänkt samverkan mellan Borås Stad och Boplats finns i
bifogade presentation ”Boplats som regional marknadsplats” (bilaga 5).
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Utökad rådgivning

En gemensam marknadsplats löser inte de problem som finns för resurssvagare grupper
att ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att till en del möta de intentioner som fanns i
det ursprungliga utredningsuppdraget föreslår Miljöförvaltningen att en anslutning till
Boplats kombineras med en utökad lokal information och rådgivning till bostadssökande. Inom Borås Stad skapas en kundmottagning med två tjänster som bostadsrådgivare, eller ”bostadscoacher”, som på en central plats i staden kan vägleda
bostadssökande i hur bostadsmarknaden fungerar och även hjälpa till med att söka
lägenheter i Boplats system. Finansieringen av en sådan kundmottagning med
information och rådgivning till bostadssökande får finansieras av Borås Stad genom
kommunbidrag. Miljö- och konsumentnämnden får återkomma till detta i samband med
behandlingen av budget för 2016.
Avveckling av Bostad Borås

Inom Miljöförvaltningen finns idag funktionen Bostad Borås som är en rest av den
bostadsförmedling som längre tillbaka fanns i kommunen. Den omfattar idag en
webbplats som innehåller länkar till de större bostadsföretagen i Borås för att underlätta
för bostadssökande att hitta rätt. Vidare finns en ”anslagstavla” för lediga lägenheter och
rum. Men den kanske viktigaste uppgiften idag är att bistå Högskolan med att lösa
boendet för studenter i samband med terminsstarterna. För verksamheten avsätts idag ca
0,25 tjänst administratör.
Förvaltningen är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i nuvarande
form. Det är ytterst tveksamt på vilket sätt webbplatsen bidrar till att bostadssökande får
en lägenhet. Med nuvarande resurser finns inga möjligheter att utveckla verksamheten.
Vid en eventuell satsning på en utökad rådgivning enligt ovan förutsätts det nuvarande
Bostad Borås gå upp i denna, men i annat fall anser förvaltningen att verksamheten kan
avvecklas.

Leif Schöndell
Miljöchef

Bilaga
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:

Kommunstyrelsen 2011-12-12, Uppdrag till Miljö- och
konsumentnämnden att utreda införandet av en kommunal
bostadsförmedling
Miljö- och konsumentnämndens beslut 2012-04-24, § 66
Kommunstyrelsen 2012-12-17, Förslag till fördjupad utredning om att
skapa en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås
Skrivelse från Boplats Göteborg AB 2013-10-24
Presentation ”Boplats som regional marknadsplats”

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Alternativt förslag till skrivelse - Marknadsplats för lediga
lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)
Med annledning av att vi inte avser tillstyrka förslaget om att inrätta en ny funktion under
nämnden med två stycken bostadsrådgivare, eller så kallade bostadscoacher, vill vi yrka på den
bifogade alternativa redovisningen till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Att Nämnden antar den reviderade redovisningen som bifogats och sänder den som sin
redovisning till Kommunstyrelsen
Marcus Nilsen Folkpartiet Liberalerna
Karl-Eric Nilsson Centerpartiet
Katrine Andersson Moderaterna
Per Månson Moderaterna

Bilaga
Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)
Sammanfattning
I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en bostadsförmedling
i Borås vilket Kommunstyrelsen i december 2011 konkretiserade i ett uppdrag till Miljö- och
konsumentnämnden att utreda inrättande av en sådan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012. Slutsatsen var att en
bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn till dagens
bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter. Nämnden föreslog istället en
fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för lediga lägenheter –
Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats Göteborg fungerar.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen
fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med Boplats Göteborg för att
stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk
arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats.
Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en
marknadsplats i Borås genom access till Boplats system.

Miljö- och konsumentnämndens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka
principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig samverkan
med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör också innefatta ett
godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av de bostadssökande.
Finansieringen i övrig sker genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per
lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30 kronor/år.
Miljö- och konsumentnämnden är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i
nuvarande form. Denna verksamhet bör annpassas till de behov som möjligen kan uppkomma
som en effekt av en anslutning till Boplats, dock skall det göras inom den nuvarande
budgetramen på en 0,25 tjänst. Uppstår inga särskilda behov av tjänsten efter anslutning till
Boplats bör verksamheten avvecklas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder redovisningen till Kommunstyrelsen som underlag
för en dialog kring den fortsatta hanteringen av utredningsuppdraget.
Ärendet
Utredningsuppdraget

I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en bostadsförmedling
i Borås och 5,0 mnkr avsattes för ändamålet. Detta konkretiserade Kommunstyrelsen i december
2011 i ett uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda förutsättningarna och lägga fram
förslag till inrättande av en kommunal bostadsförmedling (bilaga1).
Miljö- och konsumentnämndens utredning

Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012 (bilaga 2). Slutsatsen var att
en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn till dagens
bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter. Nämnden föreslog istället en
fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för lediga lägenheter –
Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats Göteborg fungerar. En sådan samverkan med
fastighetsägarna skulle sannolikt stärka Borås attraktionskraft som bostadsort i en allt större
västsvensk arbetsmarknadsregion.
Nytt utredningsdirektiv

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås (bilaga 3).
Fortsatt utredningsarbete

Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen
fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med Boplats Göteborg för att
stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk
arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats.
Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en
marknadsplats i Borås genom access till Boplats system.

Arbetet har bedrivits dels i en styrgrupp, dels en arbetsgrupp, båda med representanter för
Miljöförvaltningen samt de kommunala bostadsbolagen. Studiebesök har gjorts hos Boplats
Göteborg vid flera tillfällen och representanter för Boplats har även varit på plats i Borås och
informerat, bl.a. på Miljö- och konsumentnämndens sammanträde i mars 2013. Samråd har även
skett med Fastighetsägarna i Borås som är positiva till att Borås Stad initierar ett samarbete med
Boplats Göteborg. Eftersom Fastighetsägarna GFR är en av ägarna till Boplats har de
fastighetsägare i Borås som är medlemmar i organisationen redan tillgång till tjänsten.
Utredningen har dragit ut på tiden av flera skäl, främst dock den pågående utvecklingen av den
nya webbplatsen www.nyaboplats.se. Det har varit en förutsättning för att kunna ta ställning till
ett eventuellt samarbete att den nya versionen av systemet är i drift och att vi från Borås Stads
sida har kunnat testa det och bedöma funktionaliteten. Det nya marknadssystemet är nu i drift,
fungerar väl och möter de krav på transparens och uppföljning som Kommunfullmäktige i
Göteborg krävt.
Det utredningsarbete som ännu återstår är att AB Bostäder genom ytterligare kontakter med
Boplats Göteborg ska undersöka hur deras nuvarande köhantering och uthyrningsrutiner kan
samordnas med en anslutning till Boplats system. Från AB Bostäders sida finns vissa farhågor för
att det skulle kunna innebära dubbelarbete. Miljöförvaltningens bedömning är dock att detta
borde gå att lösa. Relationen mellan AB Bostäder och Boplats torde bli densamma som för de
kommunala bostadsföretagen inom Göteborgs Stad och där har man ju sedan lång tid tillbaka väl
fungerande rutiner.
Boplats Göteborg AB

Boplats Göteborg AB är en marknadsplats för främst hyresrätter med förstahandskontrakt i
Göteborg. Bolaget ägs sedan det bildades 1994 till 40% av Göteborgs Stad, 30% av
Fastighetsägarna GFR (dit både Göteborg och Borås hör) samt 10% vardera av Bostads AB
Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborgs Bostads AB. Marknadsplatsen kan
användas som en ”bostadsförmedling” genom att det är möjligt att hantera transparenta villkor
för uthyrningen av varje lägenhet och att rangordna alla intresseanmälningar efter kötid.
Bostadsföretagen som deltar lägger själva villkor för uthyrningen utifrån de direktiv de får från
sina respektive ägare. De senaste åren har allt fler bostadsföretag inom pendlingsavstånd från
Göteborg slutit samarbetsavtal med Boplats Göteborg.
Marknadsplatsen finansieras genom att en avgift på 100 kronor/år tas ut av de bostadssökande
samt att de fastighetsägare som inte ingår bland bolagets ägare betalar en avgift per lägenhet i sitt
bestånd. För rådgivningen till de bostadssökande finns ett kommunbidrag från Göteborgs Stad.
Styrelsen i Boplats Göteborg AB har i oktober ställt sig positiv till ett samarbete med Borås Stad
om att utveckla marknadsplatsen så att den täcker ett större geografiskt område som motsvarar
arbetsmarknadsregionen (bilaga 4).
Förslag till införande av en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås

Miljöförvaltningens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de kommunala
bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga
lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent uthyrningsprocess där det blir
tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De
kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig samverkan med Boplats om
annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör också innefatta ett godkännande av att

en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av de bostadssökande. Finansieringen i övrig sker
genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i sitt bestånd, för
närvarande 30 kronor/år.
Via Boplats hanteras även studentlägenheter och andra lägenheter med särskilda krav, till exempel
trygghetsboende eller Bokvämt.
De privata fastighetsägare i Borås som är medlemmar i Fastighetsägarna GFR (vilket är flertalet
av de större) har redan idag tillgång till Boplats utan kostnad. I Göteborg kommer ca 40 procent
av de lägenheter som förmedlas via Boplats från privata fastighetsägare. Om Borås Stad går före
och samordnar de kommunala bostadsföretagens uthyrning via Boplats kommer sannolikt även
majoriteten av de privata fastighetsägarna att se fördelarna med en ingång till alla lediga
lägenheter i Borås.
Följande fördelar kan identifieras med en gemensam marknadsplats för lediga lägenheter i Borås:
•
•
•
•
•
•

Borås som attraktiv bostadsort exponeras i ett större sammanhang för bostadssökande i
hela den västsvenska arbetsmarknadsregionen.
Boråsarna får en betydligt bättre service genom att alla lediga lägenheter finns på en
webbplats.
Villkoren för att få hyra en lägenhet blir transparenta, vilket ökar tilltron till
bostadsmarknadens aktörer.
Genom politiska direktiv till de egna bostadsföretagen kan Borås Stad styra tilldelningen
av lägenheter.
Boplats system ger möjligheter till uppföljning av att politiska riktlinjer följs.
Samverkan med Boplats blir ett kostnadseffektivt sätt att hantera en systemlösning för en
gemensam marknadsplats.

Ytterligare information om en tänkt samverkan mellan Borås Stad och Boplats finns i bifogade
presentation ”Boplats som regional marknadsplats” (bilaga 5).
Anpassning alternativt avveckling av Bostad Borås

Inom Miljöförvaltningen finns idag funktionen Bostad Borås som är en rest av den
bostadsförmedling som längre tillbaka fanns i kommunen. Den omfattar idag en webbplats som
innehåller länkar till de större bostadsföretagen i Borås för att underlätta för bostadssökande att
hitta rätt. Vidare finns en ”anslagstavla” för lediga lägenheter och rum. Men den kanske viktigaste
uppgiften idag är att bistå Högskolan med att lösa boendet för studenter i samband med
terminsstarterna. För verksamheten avsätts idag ca 0,25 tjänst administratör.
Miljö- och konsumentnämnden är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i
nuvarande form. Denna verksamhet bör annpassas till de behov som möjligen kan uppkomma
som en effekt av en anslutning till Boplats, dock skall det göras inom den nuvarande
budgetramen på en 0,25 tjänst. Uppstår inga särskilda behov av tjänsten efter anslutning till
Boplats bör verksamheten avvecklas.
Bilaga
Bilaga 1:
Bilaga 2:

Kommunstyrelsen 2011-12-12, Uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda
införandet av en kommunal bostadsförmedling
Miljö- och konsumentnämndens beslut 2012-04-24, § 66

Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:

Kommunstyrelsen 2012-12-17, Förslag till fördjupad utredning om att skapa en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås
Skrivelse från Boplats Göteborg AB 2013-10-24
Presentation ”Boplats som regional marknadsplats”

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Boplats som regional marknadsplats
Samverkan med Borås Stad

Boplats: en regional marknadsplats
i takt med regionförstoringen
Ett alternativ till en traditionell bostadsförmedling där
kommunledningen styr genom ägardirektiv till sina
allmännyttiga bostadsföretag.
De privata fastighetsägarna styr sina företag enligt
sina egna regler.
Alla bostadsföretag är transparenta med sina villkor.
Alla ägare kan följa upp hur uthyrningen gått till.

Vision för regionen
Den funktionella arbetsmarknadsregionen år 2020
har 1 500 00 invånare

Vision för regionen
Infrastruktur binder ihop regionen till en
bostadsmarknad

Vision för regionen
Efterfrågan är redan regional
men utbudet hänger inte med
Bilden visar hur hög andel av
befolkningen (inom respektive
postnummerområde) som är
registrerade på Boplats.

Vision för regionen

Vision för regionen
Varje kommun som vill ha en
egen kundmottagning för
information om
bostadsmarknaden till
medborgarna finansierar den
själv.
Samverkan kring:
- Utbildning i systemet
- Evenemang
- Information
- Seminarier

Borås + Boplats
Borås stad som bostadsort exponeras i ett större
sammanhang för bostadssökare
Boråsarna får en bättre service då alla lediga
lägenheter finns på en webbplats
Villkor för att hyra en bostad är transparenta vilket
ökar tilltron till bostadsmarknadens aktörer
Politiken kan styra tilldelning av lägenheter genom
direktiv till bostadsföretag samt följa upp att
riktlinjerna följs genom rapportsystem
Kan genomföras tämligen omgående efter beslut

Politisk styrning
Politiska beslut genom
direktiv till kommunala
bolag: till exempel att
rangordna efter kötid.
Företagen bryter ner
direktiven till en
hyrespolicy som blir ...
… villkor för uthyrning i
annonserna på boplats
webbplats.

AB Sandhultsbostäder

Uthyrningen
Lägenheter publiceras
med Boplats marknadssystem. Manuellt eller via
integration.
Alla lägenheter på samma
sida.
I varje lägenhetsannons
finns länkar till
bostadsföretagen.

Samverkan
De bostadssökande betalar en årlig administrativ
avgift, för närvarande 100 kr per år inkl. moms, som
används för marknadssystemet och webbplatsen.
De allmännyttiga bostadsföretagen betalar i nuläget
cirka 30 kr per år per lägenhet i sina bestånd. Då har
de full tillgång till systemet.
Boplats har integrationer flera olika fastighetssystem
till exempel med FAST II och med Vitec.
De privata hyresvärdarna har ett eget avtal med
Boplats genom Fastighetsägarna Göteborg Första
Regionen.

Vilka beslut behövs?
Beslut om att ersätta en traditionell
bostadsförmedling med direktiv till de kommunala
bostadsföretagen om att ha en transparent
uthyrningsprocess, och att eventuellt tilldela
lägenheter efter kötid, där stadsrevisionen i Borås har
möjlighet att följa upp att stadens beslut följs genom
tillgång till rapporteringsfunktioner i Boplats system.
Beslut om att samverka med Boplats via annonsering
på webbplatsen.

Vilka beslut behövs?
Beslut om att godkänna att Boplats tar ut en årlig
administrativ avgift av de bostadssökande. (F.n. 100
kr inkl. moms per år)
Tillskriva Göteborgs Stad för att initiera samarbetet,
så att Göteborgs Stad kan ta erforderliga beslut.

Boplats
Cirka 150 hyresvärdar annonserar mellan
7 000 och 9 000 lägenheter per år
40% är från privata hyresvärdar
Cirka 150 000 registrerade sökande
Cirka 10 miljoner besök per år på
webbplatsen.

Boplats syfte
Presentera ett samlat utbud av lediga hyresrätter
från såväl kommunala som privata hyresvärdar
Informera om planerade och pågående
nyproduktion
Informera om bostadsmarknaden

Boplats Göteborgs ägare*
* Ägarstrukturen är för närvarande under utredning av Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stadshus AB

40 %
10 %
10 %
10 %
30 %

Boplats nya marknadssystem 2014
Klarar kommunfullmäktiges krav om transparens för
vad som krävs för att få en lägenhet
Möjlighet att följa upp uthyrningen enligt gällande
ägardirektiv
Fungerar för allmännyttiga och privata bolag i hela
regionen - olika regelverk och poängsystem
Extern uthyrning och interna köer - Integration med
befintliga system
Boende för olika målgrupper - trygghetsboende,
studentboende, gemenskapshetsboende, etc.
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BESLUTSFÖRSLAG

Plan för uppdrag i budget 2015 gällande avveckling
samt försäljning av fastigheter utan kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inte några invändningar mot den inriktning på försäljning eller hyresomförhandling som
nämnden redovisar med undantag av att Brännerigården inte skall säljas.

2016-04-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0827 042
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-04-04/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2015/KS0827
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

Lokalförsörjningsnämnden

Plan för uppdrag i budget 2015 gällande avveckling samt försäljning av fastigheter utan
kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 lämnat en redovisning för det
uppdrag om avveckling och försäljning av fastigheter som nämnden fick i budgeten
för 2015.
Kommunstyrelsen har, utöver det som anförs nedan om Brännerigården, inte några
invändningar mot den inriktning på försäljning eller hyresomförhandling som nämnden redovisar. Nämnden kan gå vidare med de beslut som nämnden kan ta på egen
hand om hyresändringar respektive att redovisa förslag till försäljningar enligt de
handläggningsregler som gäller för sådana ärenden.
Brännerigården finns bland de objekt som Lokalförsörjningsnämnden anser kan säljas
då Borås Stad inte har någon verksamhet i byggnaden. Eftersom byggnaden är en av
de äldsta i staden och således viktig ur bevarandesynpunkt är det inte lämpligt att sälja
den. Byggnaden bör i stället ingå i den grupp där hyrorna skall omförhandlas.
Kommunstyrelsen anser att det även i övrigt gäller som princip att Lokalförsörjningsnämnden löpande utvärderar skälen att äga fastigheter som inte har någon konkret
användning i kommunens verksamhet. Om det inte finns sådana skäl bör fastigheterna säljas.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting
äro tre
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

20146-03-29
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0640 824
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(2)
2016-04-18

Dnr 2010/KS0640

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda
ting äro tre
Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen anlägger en bastu- bad och friskvårdsanläggning
vid Byttorpssjöns strand i anslutning till Byttorps IF`s klubbstuga. Motionären vill
höja livskvaliteten i området genom att etablera en liknande anläggning som idag finns
vid Kransmossen och Kypesjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker förslaget. Nämnden förstår önskan om att säkerställa att de boende i området ges möjlighet till en hög livskvalitet men ser ett antal osäkerheter som leder till slutsatsen att
inte föreslå bifall till motionen.
Osäkerheten gäller bland annat:
• Om det är lämpligt att flytta den kommunala badplatsen till andra sidan sjön
för att komma i närheten av Byttorps IFs klubbstuga? Det kan krävas relativt
omfattande åtgärder för att området ska bli badvänligt. Behålla badplatsen på
nuvarande ställe skulle medföra ett alltför stort avstånd mellan den tilltänkta
anläggningen och badplatsen.
• Det finns enbart en kortare löpslinga vid Byttorpsjöns närområde. Annars är
det naturreservatet Rya åsar som ligger närmast av de kommunala grönområdena men där är det inte ett överflöd av iordningställda joggingstråk. I dagsläget går det här området inte att jämföras med standarden vid Kypeterrängen.
• Är behovet tillräckligt stort för att bygga ytterligare en anläggning liknande
den vid Kypegården? Det krävs ett stort intresse från långt fler än de närboende för att det ska vara försvarbart med caféverksamhet och dylikt vid den
föreslagna friskvårdsanläggningen. Fritids- och folkhälsokontoret har inte
uppfattningen att trycket är såpass högt på våra befintliga anläggningar i Borås
tätort, även om de är mycket välbesökta.
• Är Byttorpssjön den rätta lokaliseringen för ett friluftsområde i de västra
stadsdelarna i Borås? Fritids- och folkhälsonämnden är mycket tveksamt till
det. Vi tror att det planerade bostadsområdet kring Pickesjön gör det här området mer attraktivt som friluftsområde. Det är vid Pickesjön som Borås Stads
nästa friluftsområde bör anläggas.

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

Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden.
Bedömningen var en eventuell ny fritidsanläggning bör ligga är en fråga för Fritidsoch folkhälsonämnden. Sådana initiativ tas lämpligen upp i kommande budgetprocesser och får då vägas mot andra angelägna önskemål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

REMISSVAR
Datum
2010-10-26

1 (2)
Dnr
2010/FF0171

Handläggare
Peter Karlsson, 033-35 73 44
Kommunstyrelsen

Motion: ”Alla goda ting äro tre”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0640

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden förstår önskan om att säkerställa att de boende i
närområdet ges möjlighet till en hög livskvalitet. Frågan är om förslaget är det
bästa alternativet?
Osäkerheten bygger på flera skäl:
• Kräver flytt av badplats.
• Avståndet till större friluftsområde med löpslingor med mera.
• Finns det behov av ytterligare en friluftsgård av Kypegårdens dignitet?
• Pickesjöområdet är ett bättre alternativ för lokalisering.
Nämndens yttrande i sin helhet
Motionärerna vill anlägga en bastu-, bad- och friskvårdsanläggning vid
Byttorpssjön, motsvarande Kypegården. Det här skulle vara en bra satsning ur
miljö-, livskvalitets- och folkhälsoperspektiv.
Fritids- och folkhälsonämnden förstår önskan om att säkerställa att de boende i
närområdet Byttorp, Tullen, Hestra med mera ges möjlighet till en hög
livskvalitet. Frågan är om en bastu-, bad- och friskvårdsanläggning vid
Byttorpssjön är det bästa alternativet?
Osäkerheten gäller bland annat:
• Om det är lämpligt att flytta den kommunala badplatsen till andra sidan
sjön för att komma i närheten av Byttorps IFs klubbstuga? Det kan
krävas relativt omfattande åtgärder för att området ska bli badvänligt.
Behålla badplatsen på nuvarande ställe skulle medföra ett alltför stort
avstånd mellan den tilltänkta anläggningen och badplatsen.
• Det finns enbart en kortare löpslinga vid Byttorpsjöns närområde.
Annars är det naturreservatet Rya åsar som ligger närmast av de
kommunala grönområdena men där är det inte ett överflöd av
iordningställda joggingstråk. I dagsläget går det här området inte att
jämföras med standarden vid Kypeterrängen.

REMISSVAR
Datum
2010-10-26
Handläggare
Peter Karlsson, 033-35 73 44

•

•

2 (2)
Dnr
2010/FF0171

Är behovet tillräckligt stort för att bygga ytterligare en anläggning
liknande den vid Kypegården? Det krävs ett stort intresse från långt fler
än de närboende för att det ska vara försvarbart med caféverksamhet och
dylikt vid den föreslagna friskvårdsanläggningen. Fritids- och
folkhälsokontoret har inte uppfattningen att trycket är såpass högt på
våra befintliga anläggningar i Borås tätort, även om de är mycket
välbesökta.
Är Byttorpssjön den rätta lokaliseringen för ett friluftsområde i de västra
stadsdelarna i Borås? Fritids- och folkhälsonämnden är mycket tveksamt
till det. Vi tror att det planerade bostadsområdet kring Pickesjön gör det
här området mer attraktivt som friluftsområde. Det är vid Pickesjön som
Borås Stads nästa friluftsområde bör anläggas.

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Ingvar Zachrisson (C) reserverar sig mot beslutet.
Bengt Fredenlund
Ordförande
Hans Forsman
Förvaltningschef
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Svar på motion av Emina Beganovic, Kjell Classon och Anders
Österberg (S). Lek är en barnslig rättighet, del II
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2016-03-29

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-04-06

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0363 332
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/Magnus Widén

Programområde: 3

1 (2)
2016-04-18

2010/KS0363

Kommunfullmäktige

Svar på motion från Emina Beganovic, Kjell
Classon och Anders Österberg (S). Lek är en
barnslig rättighet, del II
Emina Beganovic, Kjell Classon och Anders Österberg (S) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att det byggs två nya lekplatser på Hässleholmen varav en på
Tunnlandsgatan och en på Våglängdsgatan. Motionärerna är medvetna att det
redan i dag finns lekplatser på de aktuella gatorna men menar att det är långt för
vissa boende att ta sig till lekplatserna då gatorna sträcker sig över stora
områden.
Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden som avstyrker
förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt Gatunämnden att
inventera behoven av nya lekplatser. Renovering, förnyelse och även
nyanläggning av lekplatser bör ske på ett planmässigt sätt. Så sker ju redan när
det gäller renovering och förnyelse inom befintlig platser.
Det är därför naturligt att, före konkreta beslut, göra en övergripande inventering
av behoven ute i bostadsområdena i hela kommunen. En sådan inventering ger
sedan ett underlag för lokalisering, prioritering och anslagsäskanden.
Kommunstyrelsen håller med Gatunämnden att nya lekplatser måste anläggas
utifrån en prioriterad bedömning. Att upprätta en prioriteringsordning utifrån en
övergripande inventering ligger redan idag inom nuvarande Tekniska nämndens
ansvar så några specifika uppdrag behöver inte ges. Vad gäller finansiering finns
det upptaget 4-5 mnkr årligen i Tekniska nämndens investeringsbudget till
förnyelse av lekplatser. Utöver det har specifika anslag givits vid stora
ombyggnationer/renoveringar såsom Lekfortet i Annelundsparken och
ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken. I det aktuella området rustades
Dövedalsparken mitt emot Hässleholmens centrum upp under 2010.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef

2010/KS0363

2010-04-19
Motion
Lek är en barnslig rättighet, del II
Vi vill att det byggs två nya lekplatser på Hässleholmen. En av dem bör ligga på
Tunnlandsgatan och en på Våglängdsgatan. Vi är mycket väl medvetna om att det finns
lekplatser på dessa gator idag. Men vi är också medvetna om att gatorna är stora och därför
vill vi ge fler barn möjligheten att kunna ta sig till och från lekplatserna. Idag ligger många
lekplatser långt ifrån de boende. Detta vill vi ändra på genom att föreslå kommunfullmäktige
att ge anslag till två nya lekplatser på Hässleholmen enligt tidigare beskrivning.
Vi ser också gärna att lekplatserna är utformade så att alla kan leka. Därför ska de vara
anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
I enlighet med motionens anda

Emina Beganovic (s)
Kjell Classon (s)
Anders Österberg (s)

BORÅS STAD
Gatunämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2010-05-27

§ 84
2010/415 341 1
Svar på motion Lek är en barnslig rättighet del II
Svar angående: Lek är en barnslig rättighet, motion från Emina Beganovic,
Kjell Claesson och Anders Österberg Socialdemokratisk partiet.
Motionärerna vill att Gatunämnden tar beslut om att bygga två lekplatser på
Hässleholmen, Tunnlandsgatan och Våglängdsgatan. De är väl medvetna om
att det finns lekplatser som kräver skötselinsatser på dessa gator redan. Men
motionärerna anser att de stora gatorna hindrar barnen i deras möjligheter att
ta sig dit. Lekplatserna kommer att anpassas för personer med funktionsnedsättning.
Lekplatser är viktiga i barnens motorikuppbyggnad. Lekplatser fungerar även
som mötesplatser mellan föräldrar. Barns lek tillsammans samt olika
generationer som umgås motverkar segregation och främjar samhället.
Yrkande
Bengt Sandell (M) yrkar på tillägg enligt följande:
Gatunämnden avstyrker förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att uppdra åt
Gatunämnden att inventera behoven av nya lekplatser. Renovering, förnyelse
och även nyanläggning av lekplatser bör ske på ett planmässigt sätt. Så sker ju
redan när det gäller renovering och förnyelse inom befintlig platser.
Det är därför naturligt att, före konkreta beslut, göra en övergripande
inventering av behoven ute i bostadsområdena i hela kommunen. En sådan
inventering ger sedan ett underlag för lokalisering, prioritering och
anslagsäskanden.
Petter Löberg (S) yrkar avslag på yrkandet.
Propositionsordning
Bengt Sandell (M) ställer proposition på yrkandena och finner att
Gatunämnden bifaller Bengt Sandells (M) yrkande.
Votering
Ja-röst: för bifall till Bengt Sandells (M) yrkande.
Nej-röst: för Petter Löbergs (S) avslag på yrkandet.

Med fem Ja-röster mot fyra Nej-röster har Bengt Sandells (M) yrkande
bifallits.
Beslut
Gatunämnden beslutar att tillstyrka Bengt Sandells (M) yrkande och
översända ovanstående synpunkter till Kommunstyrelsen.
Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig.
(Bilaga)

Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Bengt Sandell (M)
ordförande

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 juni 2010.
Rätt utdraget betygar:

Lisbeth Rehnlund
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Svar på motion från Anders Österberg och Ingwer Kliche (S):
Let´s dance
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-03-29

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0364 829
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-03-30/Magnus Widén

Programområde: 3

1 (2)
2016-04-18

2010/KS0364

Kommunfullmäktige

Svar på Motion från Anders Österberg och
Ingwer Kliche (S) : Let´s dance
Anders Österberg och Ingwer Kliche (S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att lämplig nämnd ges i uppdrag att bygga en
utomhusdansbana inom Borås Stad vilken rymmer 200-400 personer.
Motionärerna menar att intresset för dans såsom bugg och gammaldans är
mycket stort men under sommarmånaderna finns det ingen plats att bedriva
sådan verksamhet då det är alldeles för varmt inomhus och icke årstidsanpassat.
Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Gatunämnden tillstyrker motionen, men anser att det redan finns
utomhusdansbanor både i Ramnaparken och i Stadsparken. Ramnaparkens
dansbana skulle kunna utökas med ett tak samt även installera en toalett. Tak
över Ramnaparkens dansbana och med toalett i anslutning till dansbanan skulle
göra denna ännu mer tillgänglig och användbar. Stadsparken har också haft en
dansbana som använts mycket flitigt på somrarna då sommartorsdagarna har
blivit en folkfest. En projektgrupp utreder för närvarande Stadsparken och dess
grönområden.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget, även om
förvaltningen kanske inte ser behovet av en så pass stor dansbana. Den bästa
lokaliseringen vore i Stadsparken. Det pågår arbete med att utveckla Stadsparken
och där diskuteras möjligheten med en utomhusdansbana. Fram tills nyligen har
det funnits en uppskattad dansbana i Stadsparken, vilken bland annat använts
under sommartorsdagarna. Anläggandet av en mer permanent dansbana kan tas
med i det fortsatta planerandet av Stadsparkens framtid.
Kommunstyrelsen ser positivt på åtgärder och engagemang som bidrar till ökad
fysisk aktivitet och en god hälsa. En förbättrad dansbana i Stadsparken kan bidra
till detta. Därför är det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till
aktivitet för alla åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en
attraktiv, trygg och levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens
framtida utformning utgår Kommunstyrelsen att dessa tankar och ideer tas med.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

2010/KS0364

2010-04-12
Motion: Let´s dance
Borås har under de senare åren genomfört fantastiska satsningar på simningen, fotbollen,
näridrottsplatser, friidrotten och så vidare. Dessa satsningar skall självklart fortsätta. Men det
behövs också en satsning på en dansbana utomhus.
Intresset av dans såsom bugg och gammaldans som bedrivs som kurser är mycket stort under
september till april. Men under sommarmånaderna finns det ingen lämplig plats att bedriva
sådan verksamhet (som har tak, toaletter och utrymme). Inomhus är det alldeles för varmt och
icke årstidsanpassat.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
Ge lämplig nämnd i uppdrag att bygga en utomhusdansbana, inom Borås stad (dvs centralt),
vilken rymmer mellan 200-400 personer.
Anders Österberg (s)
Ingwer Kliche (s)

1 (1)
2010-05-07

2010/417

341

StenAnders Jöne
033-35 76 96
Kommunstyrelsen

Motion: Let´s dance
Dnr 2010/KS0364
Gatunämnden tillstyrker denna motionen, men anser att det redan finns
utomhusdansbanor både i Ramnaparken och i Stadsparken.
Ramnaparkens dansbana skulle kunna utökas med ett tak samt även
installera en toalett. Tak över Ramnaparkens dansbana och med toalett i
anslutning till dansbanan skulle göra denna ännu mer tillgänglig och
användbar.
Genom åren har Borås genomfört många olika idrottsliga satsningar. Fotboll,
simning samt friidrott är sporter som varit gynnade. Anders Österberg och
Ingwer Kliche från socialdemokratiska partiet anser att det behövs en satsning
på dans och att det borde satsas på en utomhusdansbana. Dansbanan skulle
rymma mellan 200-400 personer och ha både toaletter och tak.
2002 byggde Gatunämnden en ny dansbana i Ramnaparken. Björn Wahlöf
drev frågan om att utöka parkens attraktionsvärde. Dansbanan som ligger i
anslutning till Borås museums gamla byggnader används på somrarna av
olika dansgillen.
Stadsparken har också en dansbana och den används mycket flitigt på
somrarna då sommartorsdagarna har blivit en folkfest. En projektgrupp
utreder för närvarande Stadsparken och dess grönområden.
Utredningsgruppen ska under 2010 ha framme ett samlat förslag för att öka
attraktionsvärdet.
GATUNÄMNDEN I BORÅS

Bengt Sandell
Gunnar Isackson

REMISSVAR
Datum
2010-05-25

1 (2)
Dnr
2010/FF0089

Handläggare
Peter Karlsson, 033 – 35 73 44
Kommunstyrelsen

Motion om att bygga en utomhusdansbana inom Borås Stad Let´s dance
Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0364

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget, även om
förvaltningen kanske inte ser behovet av en så pass stor dansbana.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Den bästa lokaliseringen vore i Stadsparken. Det pågår arbete med att
utveckla Stadsparken och i den förvaltningsövergripande gruppen inom Borås
Stad diskuteras möjligheten med en utomhusdansbana. Redan nu finns det en
uppskattad dansbana i Stadsparken, vilken bland annat används under
sommartorsdagarna. Anläggandet av en mer permanent dansbana kan tas med
i det fortsatta planerandet av Stadsparkens framtid.
Nämndens yttrande i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen
om att bygga en utomhusdansbana i de centrala delarna av Borås.
Enligt motionärerna finns det ett behov av en utomhusdansbana, med tak,
toaletter och andra nödvändiga utrymmen, under sommarhalvåret. Dansbanan
ska vara anpassad för 200 – 400 personer.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget, även om
förvaltningen kanske inte ser behovet av en så pass stor dansbana.
Den bästa lokaliseringen vore i Stadsparken. Det pågår arbete med att
utveckla Stadsparken och i den förvaltningsövergripande gruppen inom Borås
Stad diskuteras möjligheten med en utomhusdansbana. Redan nu finns det en
uppskattad dansbana i Stadsparken, vilken bland annat används under
sommartorsdagarna. Anläggandet av en mer permanent dansbana kan tas med
i det fortsatta planerandet av Stadsparkens framtid.
Sedan finns det en befintlig dansbana i Ramnaparken som skulle kunna
användas mer.

REMISSVAR
Datum
2010-05-25

2 (2)
Dnr
2010/FF0089

Handläggare
Peter Karlsson, 033 – 35 73 44
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Bengt Fredenlund
Ordförande
Hans Forsman
Förvaltningschef
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Borås remissyttrande av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetika
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen antar Miljö- och konsumentnämndens remissvar som sitt eget och skickar in det till Regeringskansliet.

2016-04-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0148 439
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40S
Datum/avdelningschef: 2016-04-04/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
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REMISSYTTRANDE
Datum

Dnr 2016/KS0148

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell>

Ert Dnr

Miljö- och energidepartementet

Borås Stads remissyttrande över Kemikalieinpektionens redovisning av regeringsuppdrag
om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i
kosmetika.
I anledning av remiss daterad 2016-02-01avseende rubricerad rapport inkommer
Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har yttrande
inhämtas från kommunens Miljö- och konsumentnämnd

Sammanfattning
Borås Stad tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot
mikronkorn av plats i kosmetiska produkter.
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för
att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket
har samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en
av flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås
gälla från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot
större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs. Sverige fortsätter
att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett
svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma. Miljö- och konsumentnämnden
tillstyrker förslaget från Kemikalieinspektionen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

PROTOKOLL

§ 42

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr 2016-460

Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om
nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika från
Miljö- och energidepartementet
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0148)
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för att
begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket har
samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en av
flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås gälla
från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor
till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på
plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.
Förvaltningen tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt
förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Dnr

2016-03-01

2016-460

Pia Aspegren, 033-35 30 07
pia.aspegren@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag
om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika
från Miljö- och energidepartementet
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0148)
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för
att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket
har samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en
av flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås
gälla från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot
större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är
på plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.
Förvaltningen tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till
nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter.
Ärendet
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för
att begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket
har samtidigt fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av
mikroplast från övriga källor. Kemikalieinspektionens förslag ska därför ses som en
av flera kommande åtgärder mot källor till mikroplaster i haven.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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2016-460

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet föreslås
gälla från och med 1 januari 2018 under förutsättning att ytterligare åtgärder mot
större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs. Detta under
förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster i sjöar och hav
utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är
på plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.
Med mikrokorn av plast menas de plastpartiklar som avser att ha en rengörande eller
skrubbande effekt. Exempel på produkter som skulle omfattas är dusch-gel, kroppsskrubb och ansiktsrengöring.
Mikroplastpartiklar kan tas upp av marina organismer och små partiklar (<10 μm) kan
tas upp i organismernas cirkulationssystem. Laboratorieförsök har visat en rad
negativa effekter på vattenlevande djur. Exponering för mikroplaster kan leda till
minskat födointag på grund av att de tar upp plats i tarmen. Det har även visat sig
kunna orsaka inflammation, ha negativ påverkan på energilagring, nervsystem och
reproduktion och till och med leda till död hos marina organismer. Plastpartiklar kan
även ackumulera hydrofoba (vattenskyende) ämnen som kan tas upp av organismerna
och orsaka negativa effekter. Sammantaget bedömer Kemikalieinspektionen att
försiktighetsprincipen talar för att kraftigt reducera tillförseln av mikroplaster till sjöar
och hav.
Ett alternativ till ett nationellt förbud är en reglering av mikroplaster i kosmetiska
produkter på EU-nivå. En sådan är dock inte aktuell för närvarande. Nederländerna
och Österrike har vid två skilda tillfällen, i juni 2013 samt i december 2014, väckt
förslag om utfasning av mikroplaster i Europeiska miljörådet. Sverige stöttade dessa
förslag vid båda tillfällena. EU-kommissionen gav dock inget positivt svar på något av
förslagen. Kemikalieinspektionen bedömer därför att EU-kommissionens intresse för
frågan är lågt.
I flera amerikanska delstater (Illinois, Maryland och Kalifornien) finns redan förbud
likt det Kemikalieinspektionen föreslår. Ett federalt förbud inträder 2017-2018 för
tillverkning och försäljning i USA av kosmetika som innehåller mikrokorn av plast.
Kemikalieinspektionen bedömer att det är juridiskt möjligt att införa ett nationellt
förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska produkter eftersom EU:s kosmetikaförordning inte omfattar miljöeffekter. De bedömer att inte heller Reachförordningen hindrar nationella regler som förbjuder mikroplaster från att användas i
kosmetiska produkter.
Förslaget ligger i stort sett i linje med branschens egna, frivilliga åtagande och
merkostnaderna för företagen kommer således att bli begränsade.
Mer utförlig information finns att läsa i KEMI:s rapport 2/16.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Den frivilliga överenskommelse som branschen tagit initiativ till visar sig inte vara
heltäckande. Därför behövs en lagstiftning.
Mikroplaster är ett internationellt problem och borde därför hanteras som ett sådant
men i avvaktan på reaktion från övriga länder måste försiktighetsprincipen råda. Det
är därför viktigt att nationer går före och agerar ansvarsfullt mot miljömålet Giftfri
miljö.
Konsumenternas tillgång på peeling och skrubbprodukter bedöms inte påverkas då
det finns gott om substitut till mikrokorn av plast. Dessutom kan användningsområdet och flera av produkterna inte anses som nödvändiga.
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Förord
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri
vardag Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 – Skydda barnen bättre. Arbetet med
handlingsplanen har förlängts till år 2020. Insatser sker på flera områden både nationellt,
inom EU och internationellt och ofta i samarbete med andra myndigheter.
Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål
Giftfri miljö – det mål som Kemikalieinspektionen ansvarar för.
Inom ramen för handlingsplanen tar vi fram kunskapssammanställningar, som publiceras i
Kemikalieinspektionens rapport- ochPM-serier. Bakom publikationerna står egna medarbetare, forskare eller konsulter. Vi vill på detta sätt dela med oss av ny och angelägen
kunskap. Publikationerna, som är kostnadsfria, finns på webbplatsen
www.kemikalieinspektionen.se.
Denna rapport/PM har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget att genomföra strategin
om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2015-2017.
I denna rapport redovisas uppdraget ”Mikroplaster i kosmetiska produkter”. Naturvårdsverket
har parallellt fått ett bredare regeringsuppdrag som går ut på att ”identifiera viktigare källor i
Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet, verka för att reducera uppkomst och
utsläpp av mikroplaster från dessa källor samt, vid behov, föreslå författningsändringar för att
minska utsläppen”. Naturvårdsverkets uppdrag skall slutredovisas senast den 15 juni 2017.
Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag har genomförts med en förkortad tidsplan och
målsättningen har därför varit att producera en kort och koncis rapport. Enheten Strategier och
Uppdrag, där Kent Wiberg är chef, har ansvarat för uppdraget. Projektledare har varit Jenny
von Bahr och projektmedarbetare har varit Fredrik Sandström, Helena Parkman, Mona JÅkerström samt Anna Lindberg.
Rapporten visar på hur ett nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter skulle
kunna utformas som bland flera åtgärder riktade mot mikroplaster i sjöar och hav.
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Sammanfattning
Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella åtgärder för att
begränsa förekomsten av mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket har samtidigt
fått ett bredare uppdrag att utreda åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från övriga
källor. Vårt förslag ska därför ses som en av flera kommande åtgärder mot källor till
mikroplaster i haven.
Kemikalieinspektionen föreslår att:
•

•

regeringen förbjuder försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av och som
innehåller mikrokorn av plast. Vi föreslår att förbudet ska gälla från och med 1 januari
2018. Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplaster i sjöar och hav utreds och genomförs.
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är
på plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.

Med mikrokorn av plast menas de plastpartiklar som avser att ha en rengörande eller
skrubbande effekt. Exempel på produkter som skulle omfattas är dusch-gel, kropps-skrubb
och ansiktsrengöring. Det bör gå att söka dispens för mikrokorn av plast som är dokumenterat
nedbrytningsbara i akvatiska miljöer eller i avloppsreningsverk. Förslaget är i huvudsak i linje
med det förbud som beslutades i USA i december 2015.
Mikroplastpartiklar kan tas upp av marina organismer och små partiklar (<10 µm) kan tas upp
i organismernas cirkulationssystem. Laboratorieförsök har visat en rad negativa effekter på
vattenlevande djur. Exponering för mikroplaster kan leda till minskat födointag på grund av
att de tar upp plats i tarmen. Det har även visat sig kunna orsaka inflammation, ha negativ
påverkan på energilagring, nervsystem och reproduktion och till och med leda till död hos
marina organismer. Plastpartiklar kan även ackumulera hydrofoba (vattenskyende) ämnen
som kan tas upp av organismerna och orsaka negativa effekter. Mikroplaster har hittats i
vattenlevande djur i fältstudier, men i regel i mindre mängder än de som observerats i laboratoriestudier där negativa effekter påvisats. Mer forskning behövs om effekter vid de exponeringsnivåer som förekommer i naturen. Sammantaget bedömer Kemikalieinspektionen att
försiktighetsprincipen talar för att kraftigt reducera tillförseln av mikroplaster till sjöar och
hav.
Mikroplaster från kosmetiska produkter utgör en liten andel av den totala mängden mikroplaster i den marina miljön, några osäkra uppskattningar ligger på 0,1 procentsnivån. För att
åtgärden, trots det ringa bidraget till problemet, skall vara proportionerligt, har vi begränsat
förslagen till att endast omfatta användningar av mikroplaster i de kosmetiska produkter där
även utfasningskostnaden är ringa för företagen. Därför omfattar förslaget de användningar
där utfasningen av mikroplaster redan har gått långt och det finns rikligt med kända substitut.
Så är fallet för rengörande och exfolierande 1 produkter som sköljs av. För dessa har branschorganisationen Kemisk-tekniska Leverantörförbundet varit proaktiv och gjort en egen utfästelse om att få bort mikroplasterna senast år 2017. Den frivilliga utfasningen av mikrokorn
har påbörjats men är inte heltäckande. I Kemikalieinspektionen undersökning av innehållsförteckningar under oktober 2015 innehöll 36 av 90 olika exfolierande1 produkter mikrokorn av
plast. Förbudet som vi föreslår påverkar främst de företag som inte deltar i den frivilliga
utfasningen. Förbudet kan därför leda till mer lika villkor för alla marknadsaktörer.

1

Med exfoliera avses att avlägsna döda celler från hudytan.
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Om ytterligare användningar av mikroplaster i kosmetiska produkter, eller användning av
mikroplaster i andra produkter, ska omfattas av ett förbud bör dessa åtgärders kostnadseffektivitet först utredas närmare och ställas mot övriga tänkbara åtgärders kostnadseffektivitet. Detta eftersom vi i dagsläget inte kan uttala oss om kostnaderna för att fasa ut
dessa mikroplaster är proportionerliga.
Ett alternativ till ett nationellt förbud är en reglering av mikroplaster i kosmetiska produkter
på EU-nivå. En sådan är dock inte aktuell för närvarande. Nederländerna och Österrike har
vid två skilda tillfällen, i juni 2013 samt i december 2014, väckt förslag om utfasning av
mikroplaster i Europeiska miljörådet. Sverige stöttade dessa förslag vid bägge tillfällena. EUkommissionen gav dock inget positivt svar på något av förslagen. Kemikalieinspektionen
bedömer därför att EU-kommissionens intresse för frågan är lågt.
Kemikalieinspektionen bedömer att det är juridiskt möjligt att införa ett nationellt förbud mot
mikrokorn av plast i kosmetiska produkter eftersom EU:s kosmetikaförordning inte omfattar
miljöeffekter. Vi bedömer att inte heller att Reach-förordningen hindrar nationella regler som
förbjuder mikroplaster från att användas i kosmetiska produkter.
Eftersom förslaget i stort sett ligger i linje med branschens egna, frivilliga åtagande så
kommer merkostnaderna för företagen att bli begränsade. Företagens kostnader för att
genomföra förändringen består huvudsakligen av produktutvecklingskostnader och processomställningskostnader samt högre kostnader för inköp av råvaror. De två första är engångskostnader medan det sista är en löpande kostnad. De ökade kostnaderna antas slå igenom i
form av ett något högre pris för konsumenterna. Konsumenternas tillgång på peeling och
skrubbprodukter bedöms inte påverkas då det finns gott om substitut till mikrokorn av plast.
Ett antal representanter för kosmetikabranschen har fått möjlighet att titta på ett preliminärt
utkast av detta förslag. En del av dem menar att förslaget inte behövs eftersom en utfasning
enligt dem redan har skett, att andra källor av mikroplaster innebär ett större bidrag till
problemet samt att problemet bör lösas på EU-nivå och att förslaget sammanfattningsvis
därför inte är proportionerligt. Andra aktörer inom branschen är positiva till ett förbud och
bedömer att merkostnaderna är hanterliga för företagen.
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Summary
The Swedish Chemicals Agency has been given a Government assignment to propose
national measures for restricting the occurrence of microplastics in cosmetic products. At the
same time, the Swedish Environmental Protection Agency has been given the broader task of
exploring measures to reduce the release of microplastics from other important sources. Our
proposal should therefore be seen as one of several forthcoming measures to address sources
of microplastics in the sea.
The Swedish Chemicals Agency proposes that:
•
•

the Government prohibit the sale on the Swedish market of rinse off cosmetic products
that contain plastic microbeads. We propose that the ban should apply as of 1 January
2018.
Sweden continue to seek to achieve an EU-wide regulation. If and when this is in
place, a Swedish ban should be adapted to the EU-wide one.

The term plastic microbeads refers to plastic particles that are intended to have a cleansing or
scrubbing effect. Examples of the products that would be covered are shower gel and body
scrub. We propose that the ban should apply as of 1 January 2018. It should be possible to
apply for exemption in the case of plastic microbeads which are documented as biodegradable
in aquatic environments or in wastewater treatment plants.
Microplastic particles can be ingested by marine organisms, and small particles (<10 µm) can
enter the circulatory system of these organisms. Laboratory tests have shown a number of
negative effects on marine life. Exposure to microplastics can result in reduced food intake
since these take up room in the intestines. Exposure has also been shown to be a potential
cause of inflammation and to have a negative effect on the energy storage, nervous system
and reproduction of marine organisms, and even to result in their death. Plastic particles can
accumulate hydrophobic (water-repellent) substances which can be ingested by the organisms
and cause negative effects. Microplastics have been found in marine life in field studies,
although they are as a rule in smaller amounts that those observed in laboratory studies which
have demonstrated their negative effects. More research is needed on the effects resulting
from the levels of exposure that exist in the natural environment. All in all, the Swedish
Chemicals Agency takes the view that the precautionary principle advocates a sharp reduction
in the release of microplastics into our lakes and seas.
Microplastics found in cosmetic products constitute a small proportion of the total amount of
microplastics in the marine environment; some preliminary estimates lie at a level of 0.1 per
cent. In order for this measure, despite the small part it would play in resolving the problem,
to be a proportionate one, we have restricted the proposals to cover only such uses of
microplastics in cosmetic products where the phasing out costs incurred by the companies
would be small. This proposal therefore covers uses where the phasing out of microplastics
has already made good progress and an ample number of known substitutes exist. One
example here are cleansing and exfoliating rinse off products. In the case of these
microplastics the sector organisation KTF (the Swedish Union of Chemical Technical
Suppliers) has made a personal pledge to remove them by 2017 at the latest.
The voluntary phasing out of microbeads has begun but is not complete. The Swedish
Chemicals Agency’s examination of lists of contents during October 2015 showed that 36 of
the 90 different exfoliating products that was examined contained plastic microbeads. The
main impact of the ban we are proposing is on an area of the market that is not involved in the
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voluntary phasing out. The ban may therefore have a levelling effect on the ground rules on
the market and help bring about fairer competition.
If further uses of microplastics in cosmetic products or the use of microplastics in other
products are to be covered by a ban, the cost-effectiveness of these measures should first be
investigated more closely and seen in the light of the cost-effectiveness of other conceivable
measures. This is because we cannot say at present whether the costs for phasing out these
microplastics are proportionate.
An alternative to a national ban would be the regulation of microplastics in cosmetic products
at EU level. Such a measure is not being considered at present. The Netherlands and Austria
have drawn up and submitted proposals to the European Environment Council on two
separate occasions – June 2013 and December 2014 – concerning the phasing out of
microplastics. Sweden supported these proposals on both occasions. The European
Commission gave no positive response to either of the proposals. The Swedish Chemicals
Agency therefore takes the view that the European Commission has little interest in this issue.
The Swedish Chemicals Agency believes it is legally possible to introduce a national ban on
plastic microbeads in cosmetic products since the EU Cosmetics Regulation does not cover
environmental effects. Also we do not believe that the REACH Regulation prevents national
regulations from prohibiting the use of microplastics in cosmetic products.
Since this proposal is largely in line with the private, voluntary measures being undertaken in
the sector, the additional costs incurred by the companies would be limited. The costs to the
companies of implementing the change would consist mainly of product development costs
and process change costs and, in part, higher costs for the purchase of raw materials. The first
two are one-off costs while the last one is a running cost. The anticipated impact of these
increased costs would take the form of a marginally higher price for consumers. Consumer
access to peeling and scrub products is not expected to be affected because there are plenty of
substitutes to plastic microbeads.
A number of representatives for the cosmetics sector have had the opportunity to look at a
preliminary draft of the proposal. Some of them feel that the proposal is not needed because
in their opinion a phasing out has already taken place; that other sources of microplastics pose
a greater problem; that the problem should be resolved at EU level, and that the proposal is in
short not proportionate.
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Förkortningar
CLP

CLP- förordningen gällande klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar på marknaden inom EU (Classification,
Labelling & Packaging)

DDT

diklordifenyltrikloretan

EUF

Europeiska unionens funktionssätt

FEUF

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

KTF

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet

LV

Läkemedelsverket

MPP

mikropartiklar av plast

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for
Economic Co-operation and Development)

PA

polyamid

PAH

polycykliska aromatiska kolväten

PBDE

polybromerade difenyletrar

PBT

persistent, bioackumulerande och toxiskt

PCB

polyklorerade bifenyler

PE

polyeten

PES

polyetersulfon

PET

polyetylentereftalat

PMMA

polymetylmetakrylat

PP

polypropen

PS

polystyren

PTFE

polytetrafloureten

PU

polyuretan

PVC

polyvinylklorid

Reach

Förordningen om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av
kemiska ämnen inom EU (Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals)

SCB

Statistiska centralbyrån

SNI

Svensk Näringsgrensindelning

UNEP

FN:s Miljöprogram (United Nations Environment Programme)

UV

ultraviolett (strålning)

WTO

Världshandelsorganisationen (World Trade Organization)
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1 Uppdrag, avgränsning och syfte
Kemikalieinspektionen har fått följande uppdrag från regeringen: ”Kemikalieinspektionen
skall undersöka och i lämpliga fall föreslå nationella åtgärder och om det bedöms nödvändigt
nationella begränsningar. …. [E]xempel på områden som Kemikalieinspektionen ska titta
närmare på är (bland annat) mikroplaster”. I dialog med Miljö- och energidepartementets
tjänstemän har Kemikalieinspektionen gjort följande precisering av uppdraget.
-

Uppdraget avser avsiktligt tillsatt mikroplast i kosmetiska produkter.

1.1 Avgränsning
Avsiktligt tillsatta mikroplaster till produkter inom andra produktområden ingår inte i
uppdraget. Inte heller mikroplaster som har nötts av från exempelvis bildäck, plastpåsar eller
fleecetyg ingår. Naturvårdsverket har parallellt fått ett bredare regeringsuppdrag som går ut på
att ”identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikropartiklar av plast i havet, verka
för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplaster från dessa källor samt, vid behov,
föreslå författningsändringar för att minska utsläppen”. Detta uppdrag skall slutredovisas
senast den 15 juni 2017.

1.2 Uppdragets syfte
Syftet med uppdraget är att minska de skadliga effekter som avsiktligt tillsatta mikroplaster i
kosmetiska produkter medför för vattenlevande organismer.

2 Beskrivning av problemet
Sammanfattning:
-

Mikroplaster är plastpartiklar som understiger fem millimeter i diameter.
De flesta plastpartiklarna i haven utgörs av mikroplaster.
I laboratorier har en rad negativa effekter av mikroplaster kunna uppmätas på
vattenlevande djur.
Plastpartiklar kan ackumulera hydrofoba ämnen som kan tas upp av organismerna och
orsaka negativa effekter.
Mikroplaster har hittats i vattenlevande djur i fältstudier men mer forskning behövs om
kroniska effekter vid de exponeringsnivåer som förekommer i naturen.
Mikroplaster från kosmetiska produkter utgör en mycket liten andel av den mikroplast
som tillförs haven.
Med hänvisning till försiktighetsprincipen anser Kemikalieinspektionen att tillförseln
av mikroplaster till sjöar och hav bör begränsas.

Många plaster 2 har en densitet som är lägre än eller ungefär samma som vatten och flyter
därför i vattenmassan eller på vattenytan. 3 Plastpartiklar, särskilt i mikrometerstorlek, passerar

Exempelvis polyeten, polypropen och polystyren.
Nerland, I., C. Halsband, I. Allan & K.V. Thomas (2015). Microplastics in marine environments: Occurrence,
distribution and effects. http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M319/M319.pdf
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också genom reningsverk ut i dess recipienter 4 och kan på så sätt hamna i haven. Tyngre
partiklar sedimenterar till bottnarna. De flesta plaster bryts ned mycket långsamt i sötvattensrecipienter och i havet. Det kan ta flera decennier innan de brutits ned fullständigt. 5, 6, 7 Dessa
svårnedbrytbara plastpartiklar utgör på olika sätt en risk för organismer i vattenmassan och på
bottnarna av sjöar och hav. Via näringskedjan kan även människor exponeras, men det är
oklart om människors hälsa kan påverkas.
Bitar av flytande plast i haven och fynd av fragment av plast i fåglar rapporterades redan i
början av 1970-talet. 8 Idag rapporteras att de flesta plastpartiklarna i världshaven utgörs av så
kallade mikroplaster. 9 Svenska studier visar också på förekomst av mikroplastpartiklar, i
samma nivåer som i haven, i sjöar såsom Mälaren 10 och Vättern 11. Det finns olika definitioner
av mikroplast men en ofta använd definition är små plastpartiklar och fragment som är mindre
än fem millimeter i diameter. Vanligtvis anges inte någon nedre gräns för partikelstorleken,
men ibland används termen nanoplaster för storlekar < 1µm.2
Mikroplast delas in i två undergrupper:
•
•

Primär mikroplast – industriellt tillverkade mikropartiklar
Sekundär mikroplast – mikrofibrer från textilier, färgrester och fragment
från nedbrytningen av större plastföremål. 12, 13

Primär mikroplast tillsätts bland annat avsiktligt i vissa tvätt- och rengöringsprodukter och i
kosmetiska produkter. Plastpartiklar används även som slipmedel i blästringssand för användning vid varv, inom textil- respektive bilindustrin samt i läkemedel. 14 När dessa sedan sköljs
av med vatten eller utsöndras med avföring hamnar de i avloppssystemen och kan så
småningom nå havet.

2.1 Vad är plast?
Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med olika tillsatser, så
kallade additiv. En polymer är en stor molekyl som består av en kedja av identiska molekyler,
monomerer, eller av flera typer av monomerer (sampolymerer). I dagsläget framställs
monomererna till största delen av petroleum (råolja/mineralolja). Det finns dessutom ett antal
biopolymerer som i begränsad mängd används för plast- och gummitillverkning, till exempel
Magnusson (2014). Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk, IVL-rapport C 71
http://www.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1b1b/1426001387824/C71Mikroskr%C3%A4p+i+norska
+ARV+slutversion_Godk%C3%A4nd.pdf
5
Leslie, H. A. (2014). Review of Microplastics in Cosmetics - Scientific background on a potential source of
plastic particulate marine litter to support decision-making.
http://www.ivm.vu.nl/en/Images/Plastic%20ingredients%20in%20Cosmetics%2007-2014%20FINAL_tcm53409859.pdf
6
Andrady. A.L. (2011). Microplastics in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 62, 1596-1605.
7
Barnes, D.K.A., F. Galgani, R.C. Thompson, & M. Barlaz (2009). Accumulation and fragmentation of plastic
debris in global environments. Phil. Trans. R. Soc. B 364, 1985-1998.
8
Gesamp (2015): Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: A global assessment.
9
Doyle,M J., W. Watson, NM. Bowlin & S.B. Sheavly (2011). Plastic particles in coastal pelagic ecosystems of
the Northeast Pacific ocean. Mar. Env. Res. 71, 41-52.
10
Landbecker, D. (2012). Anthropogenic particles in lake Mälaren. Project work 30 credits, Uppsala University.
Biology Education Centre (IBG).
11
http://www.falkopingstidning.se/article/mangder-med-plast-i-vattern/
12
UNEP 2014: Microplastics – emerging Issues (brochure). http://www.unep.org/yearbook/microplastics.asp
13
Sundt, P., P.E. Schulze, & F. S (2014). Sources of microplastic- pollution to the marine environment:
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M321/M321.pdf
14
Essel, R., L. Engel, M. Carus & R.H. Ahrens (2015). Sources of microplastics relevant to marine protection in
Germany. Report No. (UBA-FB) 002147/E.
4
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naturgummi, cellulosa, stärkelse, proteiner och polyhydroxyalkonater, samt syntetiska
polymerer tillverkade av biologiskt material, till exempel polylaktid. Förutom polymerer
tillsätts olika typer av additiv vid tillverkningsprocesserna. Additiv är ämnen som är löst
bundna till plastpolymeren och som är nödvändiga för själva polymerisationsprocessen eller
för att ge slutprodukten önskade egenskaper, till exempel mjukgörare, flamskyddsmedel,
värme - och UV-stabilisatorer, biocider, pigment och fyllmedel. 15

2.2 Effekter på miljön och transport i näringskedjan
2.2.1 Avgränsningar och definitioner
Att större plastskräp kan ge fysiska och fysiologiska effekter på marina organismer är känt
och vissa effekter är uppenbara då de går att se med blotta ögat (fiskar och fåglar som har
magarna fulla med plastbitar eller som fastnat i rester av plastpåsar etcetera). Det finns också
indikationer på att de plastansamlingar som bildats/ bildas och som flyter omkring i haven kan
sprida invasiva arter till känsliga ekosystem.8 Dessa typer av effekter behandlas inte vidare i
denna rapport.
Kunskapen om hur mikroplaster storskaligt påverkar marina organismer och människor är
sämre. Forskning på området pågår för närvarande på många håll 16, 17, även i Sverige 18, 19. I
avsnitten nedan sammanfattas litteratur som behandlar effekter av mikroplastpartiklar på
akvatiska 20 organismer, vilka nästan uteslutande är observationer på marina organismer, och
eventuella effekter på människa via den akvatiska näringskedjan. Studier av effekter på
sötvattensorganismer saknas nästan helt. 21 Med hänvisning till uppdragets syfte har vi inte
gått igenom eventuell litteratur angående effekter av mikroplastpartiklar på markorganismer. I
litteraturen som behandlar effekter anges oftast bara plastpartiklarnas storlek, och i vissa fall
även vilken plastsort, som har använts i försök eller hittats i organismerna. Oftast anges inte
vilken form de undersökta partiklarna har haft, till exempel om det är sfärer eller fibrer.
Därför har det inte gått att särskilja studier som endast omfattar mikrokorn av plast, det vill
säga sådana plastpartiklar som tillsätts kosmetiska produkter för att ge en skrubbande eller
rengörande effekt. I genomgången nedan benämns därför de partiklar som studerats som
mikropartiklar av plast, härefter förkortat som MPP. Svårigheten att hitta studier som är
relevanta för mikrokorn och det komplexa problemet med många olika källor till MPP i den
marina miljön har inneburit att det varken har varit möjligt eller varit vår avsikt att göra en
fullständig riskbedömning för mikrokorn från kosmetiska produkter i den marina miljön.
Utgångspunkten har varit att mikrokorn från kosmetiska produkter bidrar till de effekter i
miljön som kan visas för MPP generellt.
Naturskyddsföreningen (2014). Allt du (inte) vill veta om plast. Rapport.
Environmental Health Perspectives (2015). Focus. Marine Plastic Pollution and Seafood Safety:
http://ehp.niehs.nih.gov/123-A34/
17
The CleanSea project http://www.cleansea-project.eu/drupal/?q=en
18
Göteborgs Universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap
http://bioenv.gu.se/english/staff/carney_almroth_bethanie/a-sea-of-plastic--are-plastic-particles-toxic-to-fish19
Örebro Universitet, Projekt: Kemiska risker med plast i det marina ekosystemet.
http://www.oru.se/Forskning/Forskningsprojekt/Forskningsprojekt-efter-amne/Forskningsprojekt/?rdb=1313
20
Ordet akvatisk återfinns i begrepp som till exempel akvatisk miljö, akvatiska arter och akvatiska förhållanden.
En akvatisk miljö kan vara lotisk (i rinnande vatten), limnisk (i sötvatten), brackvatten miljö eller
saltvattensmiljö (i saltvatten i hav [marina miljöer] eller saltvattensjöar).
15
16

Wagner M, et al (2014). Microplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know.
Environmental Science Europe 2014, 26:12.
21
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2.2.2 Effekter av mikroplaster på akvatiska (marina) organismer
Det finns flera sammanfattande artiklar om förekomst och effekter av MPP.8, 22, 23, 24 Dessa
visar att MPP har hittats i många olika marina arter i fält, såsom olika arter av kräftdjur,
musslor och fiskar. MPP har till och med hittats i strandade stora bläckfiskar som vanligtvis
söker föda på 200-700 meters djup.
I laboratoriestudier har det visats att djurplankton, musslor, fiskar med flera tar upp MPP från
vattenmassan eller från bottensedimenten i samband med födointag. Många MPP är ungefär
lika stora som plankton. Växtplanktons storlek kan variera mellan några få tusendels
millimeter till en halv millimeter 25 medan den mest typiska gruppen av djurplankton,
mesozooplankton, i våra havsområden är mellan 0,2 och 20 millimeter 26. Därför konsumeras
MPP både av filtrerande djur, djur som livnär sig på deponerat material samt rovdjur.
Exempelvis har detta observerats för djurplankton, maneter, musslor, havstulpaner, sjögurkor,
kräftdjur, havsborstmaskar och fiskar. I laboratoriestudier har intag påvisats för partiklar i
nanostorlek (<1 µm) upp till flera millimeter.23
Det finns indikationer på att konsumerade MPP kan orsaka fysiska och toxikologiska effekter
såsom:
•
•
•

skador i mag-tarm systemet i form av fysiska skador eller mekanisk blockering av
matpassage och/eller en falsk känsla av mättnad vilket leder till svält
upptag av små partiklar i vävnaden som kan framkalla reaktioner i immunförsvaret
toxikologiska effekter av ämnen som följer med partiklarna (antingen tillsatta ämnen i
partiklarna eller ämnen som fångats upp av partiklarna från vattenmassan)

2.2.3 Fysiska och fysiologiska effekter av mikroplastpartiklar
En hypotes är att när djurplankton får i sig plastpartiklar istället för normal föda kan det
uppstå en ”mättnad” som leder till att de inte söker annan föda, vilket resulterar i svält.23, 27
Det visades i laboratoriestudier att 13 av 15 testade djurplanktonarter konsumerade plastkulor
(1,7 – 30,6 μm i diameter) men intaget varierade med art, livsstadium och storleken på
kulorna. (Plastkulor fäste även vid djurens ryggsköld och olika utskott.) Intaget av plastkulor
minskade konsumtionen av den normala födan, alger.27 Även blåmusslor som exponerades för
mycket små plastkulor (30 nm) uppvisade minskad filtreringsaktivitet, vilket indikerar ett
minskat födointag 28, och juvenil fisk som exponerades för cirka 0,5 mm stora MPP uppvisade
minskat födointag 29. Några laboratorieförsök med havsborstmask som exponerats för MPP

22
Wright & Galloway, (2013). The physical impact of microplastics on marine organisms: a review.
Environmental Pollution, 178, 483-492.
23
Lusher, A. (2015). Microplastics in the marine environment: distribution, interactions and effects. Chapter 10
in Bergman et al (2015) Marine Anthropogenic Litter.
24
Cole, M., P. Lindeque, C. Halsband & T. Galloway (2011). Microplastics as contaminants in the marine
environment: A review. Mar. Pollut. Bull. 62, 2588- 2597.
25
SMHI (2010). Växtplankton. Faktablad NR 47-2010.
26
Gorokhova et al (2009). Djurplankton i våra hav. Havet 2009.
27
Cole et al. (2013). Microplastic Ingestion by Zooplankton. Environmental Science & Technology (Impact
Factor: 5.33). 05/2013; 47(12).
28
Wegner A, E. Besseling, EM Foekema, P Kamermans & AA Koelmans (2012). Effects of nanopolystyrene on
the feeding behavior of the blue mussel (Mytilus edulis L.). Environmental Toxicology and Chemistry, 31: 2490–
2497.
29
De Sá, L.C., L.G. Luis & L. Guilhermio (2015). Effects of microplastics on juveniles of the common goby
(Pomatoschistus microps): Confusion with prey, reduction of the predatory performance and efficiency, and
possible influence of developmental conditions.Env. Poll 196, 359-362.
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har resulterat i minskat födointag, som lett till minskad vikt 30 eller energireserv23, men det
finns även studier där sådana effekter inte kunde påvisas. 31 I en studie med två arter av marina
alger visades att plastkulor i nanostorlek fastnade på algernas cellväggar vilket ledde till
minskad fotosyntes och för en av arterna även minskad rörlighet. 32
Vissa filtrerare, såsom musslor kan separera bort MPP, och utsöndra dem genom så kallad
pseudofaeces innan partiklarna når tarmen, men detta kan kräva extra energi (vissa arter kan
utsöndra partiklarna utan att det kostar energi).22, 23, 28, 31 Det finns även indikationer på att
små partiklar bäddats in i ny vävnad i tarmkanalen hos musslor, ett tecken på att vävnaden
skadats och reparerats.8
Laboratoriestudier visar att MPP också kan tas upp från tarmen till cirkulationssystemet.
Exponering för MPP kan orsaka inflammation, ha negativ påverkan på energilagring,
nervsystem och reproduktion och till och med leda till död hos marina organismer. Ju mindre
plastpartiklarna är, desto större tycks risken vara att de tränger in i organismernas vävnader.
Det finns simuleringsstudier som indikerar att plastpartiklar av nanostorlek kan penetrera
lipidmembran och förändra membranstrukturen och därmed cellulära funktioner. 33 Laboratoriestudier där blåmusslor (en viktig art i Östersjöns näringsväv) exponerats för två storlekar
av MPP (polystyren, 3,0 och 9,6 µm) under tre timmar, visade att partiklarna gick över i
musslornas cirkulationssystem (hemolymfan). 34 Partiklarna transporterades från tarmen till
hemolymfan, på mindre än tre dagar, där partiklar sedan återfanns under hela undersökningstiden (48 dagar). Den mindre storleken av partiklarna togs upp i högre grad. Inga
toxikologiska effekter noterades i denna studie men i en annan studie22 med blåmusslor som
exponerades för 1 - 8 µm stora MPP observerades inflammatoriska effekter.
I en tvågenerationstest med T. japonicus (djurplankton) orsakade exponering för 0,05 μm
polystyrenkulor dödlighet i första och andra generationen. Kulor som var 0,5 μm orsakade
dödlighet i andra generationen, medan dödlighet inte observerades vid exponering för 6 μm
stora kulor. Däremot orsakade 0,5 µm och 6 μm stora kulor minskad fertilitet. 35
Fiskar av arten lerstubb som exponerades för olika koncentrationer av MPP (polyeten, 1-5
µm) uppvisade effekter på biomarkörer (minskad acetylkolinesteras) som indikerar toxiska
effekter på nervsystemet. 36

Besseling, E., A. Wegner, E.M. Foekema, M.J. van den Heuvel-Greve, & A.A. Koelmans (2012). Effects of
Microplastic on Fitness and PCB Bioaccumulation by the Lugworm Arenicola marina (L.). Environ. Sci.
Technol. 2013, 47, 593−600.
31
Van Cauwenberghe L., M. Claessens, M.B. Vandegehuchte & C.R. Jansen (2015). Microplastics are taken up
by mussels (Mytilus edulis) and lungwors (Arenicola marina) living in natural habitats. Env. Poll. 199, 10-17.32
Bhattacharya, P. (2012). "Environmental implications and applications of nanomatrials". All Dissertations. Paper
970
32
Bhattacharya, P. (2012). "Environmental implications and applications of nanomatrials". All Dissertations.
Paper 970
33
Rossi G, J, Barnoud L. Monticelli (2014). Polystyrene Nanoparticles Perturb Lipid Membranes. Journal of
Physical Chemistry Letters 5: 241–246.
http://www.researchgate.net/publication/260266458_Polystyrene_Nanoparticles_Perturb_Lipid_Membranes
34
Browne, M.A., A. Dissanayake, T.S. Galloway, D.M. Lowe, & R.C. Thompson (2008). Ingested Microscopic
Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.). Environ. Sci. Technol., 42 (13),
5026-5031
35
Lee, K.W., W.J. Shim, O.Y. Kwon & J.H. Kang (2013). Size-Dependent Effects of Micro Polystyrene
Particles in the Marine Copepod Tigriopus japonicas. Environ. Sci. Technol., 2013, 47 (19), pp 11278–11283.
36
Oliveiraa,M., A. Ribeiroa, K. Hylland & L. Guilhermino (2013). Single and combined effects of microplastics
and pyrene on juveniles (0+ group) of the common goby Pomatoschistus microps (Teleostei, Gobiidae).
Ecological Indicators 34, 641– 647
30
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2.2.4 Upptag och effekter av farliga ämnen i och på partiklarna
Till skillnad från polymerer som inte är särskilt reaktiva och dessutom ofta så stora att de inte
passerar över biologiska membran och därmed inte anses toxiska, kan rester av oreagerade
monomerer, lösningsmedelsrester eller tillsatsämnen (additiv) läcka ut från plastpartiklar.
Människor och miljö kan därmed exponeras för dessa ämnen. Flera av de ingående ämnena/
ämnesgrupperna i plaster kan ha farliga egenskaper. 37, 15 Till exempel kan vissa tillsatsämnen
ha hormonstörande effekter och det har visats att fisk som exponerats för MPP (av polyeten), i
sådana mängder som förekommer i miljön, uppvisade olika tecken på hormonstörande
effekter. 38
Dessutom kan mikroplastpartiklar adsorbera, ackumulera och fungera som bärare i akvatiska
system av ämnen som skyr vatten (hydrofoba ämnen). Adsorptionen kan ske direkt till plasten
eller till den mikrofilm som ofta bildas på partikeln när den befinner sig i miljön. Både i
mätningar på partiklar inhämtade i naturen och vid laboratorieförsök har det påvisats att
klassiska organiska miljögifter som PCB:er, PAH:er, DDT och andra persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen) ackumuleras på plastpartiklar.37, 39, 40 Partikelstorlek
och plastsort har betydelse för hur mycket som adsorberas, till exempel har det visats att
polyeten (PE), polypropen (PP) och polystyren (PS) ackumulerar högre koncentrationer av
organiska ämnen än plast av PVC och polyetylentereftalat (PET).37, 41 Partiklarna kan
ackumulera hydrofoba ämnen i miljöer där sådana förekommer i förhöjda koncentrationer,
såsom i havens ytfilm eller i avloppssystemen, och partiklarna kan sedan transporteras till
andra platser varefter de kan tas upp av organismer. När organismerna fått i sig partiklarna
kan toxiska ämnen frigöras från dessa och tas upp i vävnaderna. Det finns även studier som
visar på motsatt transport, att ”relativt rena” plastpartiklar suger åt sig oönskade ämnen från
organismernas vävnader, beroende på jämviktsprocesser mellan plast och vävnad.8
I flera laboratorieförsök har det visats att persistenta organiska ämnen såsom PCB:er, PAH:er,
PBDE, med flera, tas upp i organismer som exponerats för kontaminerade plastpartiklar. Hur
stor betydelse denna transport av farliga ämnen har i naturliga miljöer är dock oklart.8
I försök exponerades havsborstmask för naturliga sediment som innehöll PCBer, med eller
utan inblandning av olika koncentrationer av MPP (med diameter 400-1300 µm). En viss
ökad ackumulation (1,1 – 3,6 gånger) av PCB:er i maskarna observerades i närvaro av MPP.30
I en studie exponerades fisk för bara fiskföda eller föda med inblandade nya plastpartiklar
(vid koncentrationer av partiklar som uppmäts i miljön) respektive plastpartiklar som
jämviktats med vattnet i en havsvik där partiklarna tagit åt sig till exempel PCB:er och
PAH:er. I båda exponeringssituationerna med plastpartiklar uppkom leverskador och tecken
på hormonstörande effekter, men effekterna var större när partiklarna hade jämviktats i
havsvatten innan försöket. 42

Rochman, C.M., (2015). The complex mixture, fate and toxicity of chemicals associated with plastic debris in
the marine environment. Chapter 5 in Bergman et al (2015) Marine Anthropogenic Litter
38
Rochman, C.M., T. Kurobe, I. Flores & S.J. The (2014). Early warning signs of endocrine disruption in adult
fish from the ingestion of polyethylene with and without sorbed chemical pollutants from the marine
environment. Sci. Tot. Environ., 493, 656-661.
39
Andrady; A.L. (2011). Microplastics in the marine environment. Mar. Pollut. Bull. 62, 1596-1605.
40
Frias, J.P.G.L., P. Sobral & A.M. Ferreira (2010). Organic pollutants in microplastics from two beaches of the
Portuguese coast. Mar. Pollut. Bull., 1988-1992.
41
Teuten, E.L., S.J. Rowland, T.S. Galloway & R.C. Thompson (2007). Potential for plastics to transport
hydrophobic contaminats. Environ. Sci. Technol. 41, 7759-7764.
42
Rochman, C.M., E. Hoh, T. Kurobe & S.J. The (2013). Ingested plastic transfers hazardous chemicals to fish
and induces hepatic stress. Scientific reports 3:3263.
37
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2.2.5 Transport i näringskedjan
Transport av MPP via näringskedjan har visats mellan olika nivåer av djurplankton, från
Östersjön, 43 men i övrigt finns väldigt lite information om hur MPP transporteras i näringsväven. Man har hittat MPP i sälar som misstänks ha tagits upp via födan. Vidare har man
hittat mikroplaster i torsk, kolja, vitling och räkor som kan konsumeras av människor, vilket
innebär att även människor kan exponeras.23 Enligt en beräkning baserad på uppmätta halter
av MPP i två arter av kommersiellt odlade musslor kan intaget av MPP hos skaldjursätande
européer uppgå till 11 000 partiklar per år. Det konstateras dock att det inte går att göra någon
bedömning av möjliga effekter på människa av denna exponering på grund av komplexiteten
kring att uppskatta mikroplasters toxicitet.44
Tyska Bundesinsitut für Risikobewertung (BfR) konstaterar också att på grund av brist på
data är det inte möjligt att göra någon hälsoriskbedömning gällande konsumtion av livsmedel
som kontaminerats med MPP. BfR har därför begärt att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) ska ta fram vetenskapligt yttrande om förekomst av MPP i livsmedel,
särskilt i fisk och skaldjur. 45

2.3 Hur stor andel utgör mikroplast i kosmetiska produkter?
Enligt data från Euromonitor International (redovisade i Baltic Eye Policy Brief 46) har
användningen av polyetenpartiklar i kroppsvårdsprodukter i Östersjöländerna planat ut i
Östersjöns avrinningsområde. Siffrorna visar på en minskning av användningen i Sverige,
Tyskland, Norge, Danmark och Finland medan användningen ökar i de övriga länderna i
området. Den årliga användningen i Sverige år 2013 var enligt dessa uppgifter totalt 11 ton
eller 1,2 gram PE per capita. Den beräknade användningen i Sverige bakåt i tiden och
prognoser för de närmaste åren presenteras i Figur 1.

43
Setälä, O., V. Fleming-Lehtinen & M. Lehtiniemi (2014). Ingestion and transfer of microplastics in the
planctonic food web. Environm. Pollut. 185, 77-83.
44
Van Cauwenberghe, L. & C.R. Jansen (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption.
Environm. Pollut. 193, 65-70.
45
Bfr (2015). Microplastic Particles in Food. BfR Opinion No. 013/2015 of 30 April 2015
46
Stockholms universitets Östersjöcentrum (2015). Mikroplaster i hygienartiklar - ett första steg för att minska
utsläppen till Östersjön. Baltic Eye Policy Brief.
http://www.su.se/polopoly_fs/1.232433.1429020022!/menu/standard/file/PBmicroplastSVEwebb.pdf
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Figur 1 Årlig användning/konsumtion av polyetenpartiklar (PE) i kroppsvårdsprodukter under
perioden 2000-2018 (prognos 2014-2018) i Sverige (Data redovisade i Baltic Eye Policy Brief,
201546)

Trots att reningsverken fångar upp merparten (70 till närmare 100 procent) av inkommande
plastpartiklar i avloppsvatten är det relativt stora mängder, särskilt av små partiklar (<300
µm), som passerar igenom ut till recipienten (vattendraget som tar emot det renade avloppsvattnet). 47, 48, 49 Om 70-99 procents rening appliceras på den uppskattade användningen av 11
ton PE-partiklar i kroppsvårdsprodukter, innebär det att 110 kilo till 3,3 ton av dessa partiklar
årligen når recipienten, och kan så småningom hamna i haven. Utöver detta kan partiklar som
hamnar i reningsverkens slam nå recipienten om slammet läggs ut på marker där partiklarna
kan sköljas ut i vattendragen. Storleken på denna källa till sjöar och hav är svår att uppskatta.
En annan källa är utsläpp från enskilda avlopp, men vi har inte funnit några uppgifter om hur
mycket av plastpartiklarna som når recipienterna denna väg.
Mikroplastpartiklar i sjöar och hav har sitt ursprung från ett stort antal olika källor där
volymmässigt viktiga källor till exempel är slitage av däck och fibrer från tvätt av textilier.
Det finns inga säkra uppskattningar på hur stor del av mikroplasterna i akvatiska system som
härstammar från kosmetiska produkter. I en norsk studie har man grovt uppskattat att det
emitteras cirka 8400 ton mikroplastpartiklar per år i Norge från olika källor, varav cirka 40
ton kommer från användning i kosmetiska produkter. Drygt 4000 ton av dessa partiklar
beräknas nå haven varav 4 ton, cirka 0,1 procent, beräknas komma från användningen i

Magnusson, K. och C. Wahlberg (2014). Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk. IVLrapport B 2208
http://www.ivl.se/download/18.1acdfdc8146d949da6d2268/1410872756983/B2208+Mikroskopiska+skr%C3%
A4ppartiklar+i+vatten+fr%C3%A5n+avloppsreningsverk.pdf
48
Magnusson, K. (2014). Mikroskräp i avloppsvatten från tre norska avloppsreningsverk, IVL-rapport C 71
http://www.ivl.se/download/18.41ba7c1514a956c967d1b1b/1426001387824/C71Mikroskr%C3%A4p+i+norska
+ARV+slutversion_Godk%C3%A4nd.pdf
49
Magnusson, K. & F. Norén, (2014). Screening of microplastic particles in and down-stream a wastewater
treatment plant. IVL rapport C55
http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/screeningofmicroplasticparticlesinanddownstreamawastewatertreat
mentplant.5.1acdfdc8146d949da6d4841.html
47
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kosmetiska produkter, Figur 2. 50 Även i en helt färsk dansk studie beräknas kosmetiska
produkter stå för cirka 0,1 procent av emissionerna av mikroplastpartiklar till akvatisk miljö i
Danmark. 51 I en uppskattning av primära och sekundära källor till mikroplaster i Tyskland
utgör partiklar i kosmetiska produkter cirka 0,1-0,3 procent av den uppskattade totala
volymen, men här anges inte hur mycket av partiklarna från olika källor som hamnar i sjöar
och hav. 14

Figur 2. Schematisk bild över hur mikroplaster sprids till och i haven. Bilden är hämtad från
Miljödirektoratet i Norges hemsida52. OBS I denna bild används begreppet ”primär mikroplast” för
plast som tillförs havet i form av mikroplastpartiklar, det vill säga även sådant som brutits/nötts ned
till små partiklar från större plastföremål på land.

2.4 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis är kunskapen om de effekter, som beskrivs i detta avsnitt, och omfattningen av dessa i miljön fortfarande bristfällig. Flera av de laboratoriestudier som sammanfattas i detta avsnitt har utförts vid koncentrationer av MPP som troligen är orealistiska i
miljön. Det är därför med dagens kunskap och med tillgängliga riskbedömningsmetoder svårt
50
Sundt et al. (2014). Sources of microplastic- pollution to the marine environment.
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M321/M321.pdf
51
Lassen, C., S. Foss Hansen, K. Magnusson, F. Norén , N. I. Bloch Hartmann, P. Rehne Jensen, T. Gissel
Nielsen & A. Brinch (2015). Microplastics. Occurrence, effects and sources of releases to the environment in
Denmark. Ministry of Environment and food of Denmark. Environmental project No 1793.
52
Miljødirektoratet/Nyhetsgrafikk.no, Publicerad i denna rapport med tillstånd från Miljödirektoratet, pers. kom.
Hannah Hildonen. Bilden finns i sitt sammanhang på Miljodirektoratets hemsida:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/Vi-fyller-havet-med-mikroplast/
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att påvisa risker för storskaliga effekter av MPP i miljön. Den redan stora förekomsten av
plast i sjöar och hav kommer att finnas kvar under mycket lång tid och successivt brytas ned
till allt mindre partiklar. Dessutom tillförs hela tiden nya mikroplaster. Med dagens teknik är
det så gott som tekniskt omöjligt att rena bort mikroplaster som redan hamnat i marin miljö.
Detta utgör därför idag ett miljöhot och att invänta tillräckligt dataunderlag för att kunna göra
en fullständig riskbedömning skulle kunna innebära att det blir för sent för nödvändiga
åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Tillförseln av MPP till sjöar och till den
marina miljön bör, med hänvisning till försiktighetsprincipen, minimeras eftersom de utgör en
del av den risk som plasterna utgör i akvatiska system. Därför har också flera länder, stater
och organisationer redan infört eller rekommenderat åtgärder i syfte att minska tillförseln av
MPP, och specifikt MPP i kosmetiska produkter, till sjöar och hav (se Kapitel 3 och 6).
På grund av Östersjöns låga salthalt och dess avskildhet från andra havsområden bedöms
desss ekosystem vara mer känsliga för miljöfarliga ämnen än ekosystem i många andra
akvatiska miljöer. 53 Östersjön är också utpekat som ett Particularly Sensitive Sea Area
(PSSA) av den mellanstatliga sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime
Organization). Detta är ett ytterligare skäl att tillämpa försiktighetsprincipen i Östersjön och
att för Sverige (och andra länder runt Östersjön) vidta nationella åtgärder mot tillförseln av
MPP.

3 Mikroplaster i produkter på marknaden
-

Kosmetikabranschen har gjort ett frivilligt åtagande att fasa ut mikroplaster i
kosmetiska produkter till år 2017.
En studie av Kemikalieinspektionen i oktober 2015 visade att 40 procent av
undersökta skrubb-produkter innehöll mikroplaster. Övriga produkter
innehöll 18 olika substitut.
Kemikalieinspektionens bedömning är därför att fortsatt utfasning av
mikrokorn i kosmetiska produkter behövs och att tillgången på substitut är
god.

3.1 I vilka kosmetiska produkter används mikroplaster?
Partiklarna används främst som slipmedel i kroppskrubb, peeling- och duschkräm, men
förekommer också i en mängd andra kosmetiska produkter på den europeiska marknaden; till
exempel tandkräm, schampo, hudkrämer, ögonskugga, deodorant, hårspray, rouge, nagellack,
mascara, rakkräm, babyprodukter, hand- och ansiktsrengöring, bubbelbad, hårfärgningsmedel
och solskyddsmedel. Innehållet av plast i produkterna varierar mellan mindre än en procent
till mer än 90 procent, men i normalfallet endast upp till 10 procent 54. Funktionerna för dessa
plasttillsatser är många. Utöver skrubbeffekten av mikrokorn kan plasttillsatser i kosmetiska
produkter även ha funktion som viskositetsreglerande medel, emulgeringsmedel, filmbildande
medel, bulkmedel, gelningsmedel, för utjämnande effekt (t ex av rynkor), som glitter, för att
ge färg, slipmedel (exfolierande effekt), för kontrollerad frisättning av olika aktiva
ingredienser såsom dofter, vitaminer, solfilter och en mängd andra aktiva beståndsdelar, med
mera.5
Magnusson, K. & K. Norén (2012). The BaltSens project. The sensitivity of the Baltic Sea ecosystems to
hazardous compounds. KemI PM 9/12. http://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-9-12-baltsens.pdf
54
Ulf Åkerström UA Consulting, muntligt meddelande 12 oktober 2015.
53
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De plasttyper som oftast nämns i samband med dessa produkter är polyeten (PE), polypropen
(PP), och polyamid (PA) men även andra plaster förekommer såsom polystyren (PS),
polytetrafloureten (PTFE), polymetylmetakrylat (PMMA), polyestrar såsom
polyetylentereftalat (PET), polyuretaner (PU) samt polyetersulfon (PES). 5, 14
En sammanställning av olika litteraturdata angående typ av mikroplaster i olika produkttyper
visas i Tabell 1.
Tabell 1. Sammanställning av resultat från några olika studier avseende plast i kosmetiska produkter;
relativt innehåll, partikelstorlek och plasttyp.50

Produkt
Ansiktsrengöring
Handrengöring
Ansiktsrengöring
Rakskum
Tandkräm
Ansiktsskrubb
Tandkräm

Innehåll av
mikroplast (vikts%)
1,6-3
0,2-6,9
0,9-4,2
0,1-2
0,1-0,4
0,4-10,5
2-4

Plastpartiklarnas
storlek (µm)
100-200
100-200
ingen uppgift
5-15
40-800
40-800
14-55

Plasttyp
PE
PE
PE
PFTE
PE
PE
PES

I Sverige gjorde Naturskyddsföreningen under augusti och september 2013 en stickprovsundersökning av förekomsten av mikroplastpartiklar i hushållsprodukter och skönhetsprodukter. 55 Undersökningen gjordes främst genom granskningar på plats av innehållsförteckningen på pMikroplast är mikrometerstora plastkulorrodukter i ett antal slumpvis utvalda
affärer i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Mikroplaster hittades i 49 skönhetsprodukter.
Skönhetsprodukter med mikroplast hittades i samtliga undersökta affärer eller affärskedjor
som saluförde skönhetsprodukter. Bland de produkter som innehöll plastpartiklar var det
framförallt PE som hade tillsatts. Andra tillsatta plaster var PMMA samt PTFE.
Kunskapen om hur stora totalvolymer av plastpartiklar som används i olika produktgrupper är
bristfällig, men ett försök till en kvantitativ uppskattning av användningen av mikroplaster i
olika kosmetiska produkttyper har gjorts i Tyskland, Tabell 2.14 Enligt denna uppskattning
används totalt cirka 6 gram plastpartiklar i dessa produktyper per person och år i Tyskland.
Produkter för kroppsrengöring, duschgel och flytande tvål samt tandvårdsprodukter utgör den
största användningen, cirka 85 procent.
Tabell 2. Uppskattad användning av mikroplastpartiklar i kosmetiska produkter i Tyskland.14

Produkt grupp
Duschgel och flytande tvål
Kroppsrengöring
Hudvårds- och solskyddsprodukter
Tandvårdsprodukter
Andra kroppsvårdande produkter
Totalt

Total använd mängd per
produktgrupp (ton per år)
150
177
39
98
32
496

Användningen per capita
(gram per år)
1,9
2,2
0,5
1,2
0,4
6,2

Svenska Naturskyddsföreningen (2013). Raklödder till fiskarna. Om skräp i havet
– källor, problem och lösningar. http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/rapporter/marint_skrap_rapport.pdf
55
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3.2 Hur långt har utfasningen kommit?
I Sverige har flera företag inom kosmetikabranschen genomfört eller påbörjat en utfasning av
mikroplast i formen av plastkulor i mikrometerstorlek, enligt branschorganisationen KemiskTekniska Leverantörförbundet (KTF). KTF har genomfört en kartläggning 2014 om detta
bland berörda medlemsföretag och fick följande svar 56:
Tabell 3. Egenrapporterad utfasning av mikroplaster i kosmetiska produkter.

2014

Använder Fasar ut
ej
under
mikroplast 2014
idag

Fasar ut
under
2015

Fasar ut
under
2016

Fasar ut
under
2017

29

4

1

1

9

Har inte
satt
datum,
men
ämnar
fasa ut
3

Antal
svarande
totalt

47

I en uppföljande enkät av KTF hösten 2015 angav 90 procent av de svarande företagen att
utfasningen hade genomförts, endast ett företag hade ännu inte satt slutdatum. 57
För att få en aktuell bild av hur långt utfasningen av mikroplaster i kosmetiska produkter har
gått genomförde Kemikalieinspektionen en egen studie i oktober 2015. Studien omfattade 90
olika produkter med skrubbande effekt på olika försäljningsställen belägna i Sundbyberg och
Uppsala. Av dessa 90 olika produkter innehöll 36 mikrokorn av plast, det vill säga 40 procent
av produkterna. Plaster med andra funktioner, till exempel konsistensgivare, har inte räknats
med i denna siffra. Kemikalieinspektionens slutsats är därför att utfasningsarbetet har kommit
långt men har ännu en bit kvar. Kemikalieinspektionen vet inte varför denna studie visade på
en lägre grad av utfasning än den undersökning som KTF har genomfört. En möjlig orsak är
att KTF:s enkät i lägre utsträckning har nått ut till de företag som har fortsatt att sälja skrubbprodukter med mikrokorn av plast.
Tabell 4. Kemikalieinspektionens butiksundersökning i oktober 2015 58

Antal undersökta produkter
90

Andel som innehöll
mikrokorn av plast
40%

Andel som inte innehöll
mikrokorn av plast
60 %

Även flera multinationella företag har påbörjat utfasning av mikroplaster genom att ersätta
plasten med till exempel silica (kiseldioxid). I vissa länder kring Östersjön har därför
användningen minskat, samtidigt ökar användningen i andra länder där utfasning inte har
påbörjats. 59 Även den europeiska branschföreningen Cosmetics Europe rekommenderar
utfasning senast 2020 av mikoplast i kosmetiska produkter som sköljs av. 60

Webbsida: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/mikroplaster/
Webbsida: http://ktf.se/2015/10/20/mikroplaster-i-kosmetik-bor-inte-vara-foremal-for-ett-nationellt-forbud/
58
Kemikalieinspektionens butiksundersökning i oktober 2015.
59
Mikroplaster i hygienartiklar - ett första steg för att minska utsläppen till Östersjön:
http://www.su.se/polopoly_fs/1.232433.1429020022!/menu/standard/file/PBmicroplastSVEwebb.pdf
60
https://www.cosmeticseurope.eu/news-a-events/news/822-cosmetics-europe-issues-a-recommendation-onsolid-plastic-particles-plastic-micro-particles.html
56
57
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3.3 Vilka substitut finns det?
Enligt Kemisk-Tekniska Leverantörförundet används polysackarider, mineraler, mjölksyraderivat och vaxer i stället för mikrokorn av plast i skrubb-produkter. 61 Vid samtal med
representanter från företag och från Läkemedelsverket ges bland annat följande exempel på
alternativ till mikrokorn av plast: Restprodukter från naturliga källor till exempel nedmalda
nötskal, aprikoskärnor, olivkärnor, nedmald pimpsten eller vulkanaska, socker, salter, fett,
ris. 62
I samband med Kemikalieinspektionens studie hittades 54 skrubb-produkter som inte innehöll
mikrokorn av plast. De innehöll istället 18 olika varianter på substitut. Se listan nedan.
Sammantaget bedömer Kemikalieinspektionen att tillgången på substitut är god.
Lista på substitut till mikrokorn av plast i kosmetiska produkter i Kemikalieinspektionens butiksstudie 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrokristallin cellulosa
Riskorn
Olivkorn
Mineraler
Valnötskalspulver
Socker
Salt
Ananasbark
Bentonit (lera)
Pimpsten
Mikrokulor av Jojoba
Silica
Majkolvspulver
Pomerans
Citronsyra
Glimmer
Montmorillonite (silikatmineral)
Mandelnötskal

3.3.1 Mikroplast i tvätt- och rengöringsprodukter
Tvätt och rengöringsprodukter (ej kosmetiska produkter) anmäls till produktregistret på
Kemikalieinspektionen. Företag som tillverkar, packar om eller importerar eller från ett annat
EU-land för in kemiska produkter till Sverige är skyldig att anmäla detta om mängden
överstiger 100 kg per produkt och år. Ämnen som inte är klassificerade som farliga för hälsa
eller miljö enligt CLP- förordningen, behöver endast redovisas om innehållet överstiger 5
procent. Det innebär att endast för de produkter som innehåller mikrokorn i en halt över 5
procent behöver detta innehåll redovisas till produktregistret. Hittills har inte heller mikrokorn
av plast prioriterats i samband med tillsyn av tvätt- och rengöringsmedelsprodukter eller biloch båtvårdsprodukter.
Kemikalieinspektionens har gjort en sökning efter olika polymerer i produktregistret och
hittade då olika plaster som polyeten, polymetylmetakrylat, polyetentereftalat i bland annat
61
62

Webbsida: http://ktf.se/vill-du-veta-mer/mikroplaster/
Personlig kommunikation Peter Jansson, KTF och Gunnar Guzikowski,oktober 2015 (samt november 2013)
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tvätt- och rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter och som råvara till kosmetik/
hygienindustrin. Många av polymererna som finns redovisade i produktregistret kan ha en
helt annan funktion i produkten. Exempelvis kan polymererna tillsättas för att ge en stabiliserande, mjukgörande eller skyddande effekt. Polymerer kan även tillsättas för sina
filmbildande egenskaper eller som emulgeringsmedel. Kemikalieinspektionen har hittills
endast funnit några få kemiska produkter på marknaden som innehåller mikrokorn av plast.
Naturskyddsföreningens granskning 2013 av tio rengörings-, bil- och båtvårdsprodukter
visade att denna typ av produkter inte innehöll mikroplaster utan istället ofta kisel. En tysk
studie kom fram till att det inte verkar finnas mikroplaster i någon högre utsträckning i tvättoch rengöringsmedel. Men det utesluter ändå inte att det på marknaden kan finnas mikroplaster i andra typer av tvätt- och rengöringsmedelsprodukter än den produkttyp vi hittills
identifierat.
Sammanfattningsvis bedömer Kemikalieinspektionen att förekomsten av mikrokorn i plast är
av mindre omfattning i andra produkter än kosmetiska produkter. Samtidigt finns det ett
behov av vidare utredning av mikroplasters förekomst i kemiska produkter som inte kan
genomföras inom ramen för detta uppdrag.

4 Miljömärkningskriterier och förbud i andra länder
Problemet med mikroplaster har uppmärksammats av flera aktörer. UNEP har publicerat en
rapport som rekommenderar utfasning och förbud av användandet av mikrokorn av plast i
kosmetiska produkter. 63

4.1 Miljömärkningskriterier
Kosmetiska produkter som sköljs av får inte innehålla mikroplaster för att tilldelas EU:s
miljömärkning (EU-blomman). Detta enligt ett kommissionsbeslut taget i december 2014. 64 I
kriterierna definieras dock inte vad som avses med mikroplaster.
Även det nordiska miljömärkningssystemet Svanen förbjöd år 2013 mikroplaster i sina
kriterier för kosmetiska produkter. 65 Mikroplaster definieras här som olösliga plastpartiklar
som är mindre än 1 mm samt inte bryts ner biologiskt enligt OECD 301 A-F.

4.2 Förbud
Den 28 december 2015 undertecknade USA:s president Barack Obama en lag som förbjuder
tillverkning och försäljning i USA av kosmetika som innehåller mikrokorn av plast (plastic
microbeads). 66 Flera amerikanska delstater, bland andra Illinois 67, Maryland 68 och
Kalifornien 69, har gått fram med förbud på delstatsnivå under de senaste åren.

Are We Polluting the Environment Through Our Personal Care? UNEP, 2015.
Kommissionens beslut (2014/893/EU) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EUmiljömärket till kosmetiska produkter som sköljs bort.
65
Svanenmärkning av kosmetiska produkter, Version 2.10.
66
"Microbead-Free Waters Act of 2015," (H.R. 1321), amending Section 301 of the Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act (21 U.S.C. 331).
67
Senate Bill 2727.
68
House Bill 216.
69
Assembly Bill 888.
63
64
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Det federala förbudet i USA gäller från den 1 juli 2017 för tillverkning och i huvudsak från 1
juli 2018 för försäljning. Förbudet gäller kosmetiska produkter som sköljs av vid användning,
exempelvis peelingprodukter och tandkräm, och sådana mikrokorn av plast som avsiktligt
tillsats för att ge en exfolierande eller rengörande effekt. Det federala förbudet går längre än
vissa delstatsförbud. Exempelvis undantas inte nedbrytbara mikrokorn av plast vilket
exempelvis förbuden i Illinois och Maryland gör.
Den federala amerikanska lagen, kallad ”the Microbead-Free Waters Act of 2015”, ersätter
alla delstatslagar som reglerar samma fråga. Lagen är bilagd denna rapport.
Även den kanadensiska regeringen aviserade under sommaren 2015 sin intention att införa ett
liknande förbud. 70 Inget EU-land har infört ett förbud. 71

5 Bedömning av de EU-rättsliga förutsättningarna
5.1 Förordningen om kosmetiska produkter
I EU:s förordning om kosmetiska produkter 72 (kosmetikaförordningen) finns utförliga listor
över ämnen som inte får förekomma i produkterna och ämnen som får användas med
begränsningar eller villkor. Särskilda förteckningar över vilka ämnen som får användas finns
för färgämnen, konserveringsmedel och solfilter (UV-filter). Det finns också utförliga krav på
märkning av produkterna med innehållsdeklarationer. Kosmetikaförordningen har som syfte
att skydda konsumenterna från hälsorisker med kosmetiska produkter (artikel 1). Förordningen harmoniserar därmed medlemsländernas regler för hantering av kosmetiska produkters
hälsorisker. Däremot tar förordningen inte upp miljöaspekter på användning av kosmetiska
produkter. Detta förtydligas i skäl 5 till förordningen som anger att ”[d]e miljöproblem som
kan orsakas av ämnen i kosmetiska produkter behandlas med tillämpning av Reach som
möjliggör en sektorsövergripande bedömning av miljösäkerheten.” Det följer av EUdomstolens praxis att harmoniserande EU-regler i princip inte hindrar medlemsländerna från
att införa nationella regler för samma produkter men som motiveras av andra hänsyn än de
som ligger till grund för EU-reglerna. 73 Följaktligen bör inte kosmetikaförordningen utgöra
hinder för nationella regler som syftar till att hantera miljörisker med kosmetiska produkter.
Det är dock viktigt att i kommunikation med exempelvis kommissionen tydliggöra att
reglerna inte motiveras av hälsohänsyn. 74

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1011649.
Åtminstone har inget land anmält en sådan regel till EU under direktiv (EU) 2015/1535 (tidigare direktiv
98/34/EG).
72
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
73
Mål C-132/08 Lidl Magyarország.
74
Jfr Mål C-288/08, Nordiska Dental, i vilket EU-domstolen underkände svenska exportregler avseende dentalt
amalgam, dvs. en medicinteknisk produkt, trots att Sverige anfört att kraven var motiverade av miljöhänsyn
vilket inte omfattas av EU:s direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. EU-domstolen hänvisade i
domen till att de svenska reglerna, både enligt lydelsen i frågorna från den svenska Högsta Domstolen och enligt
den svenska regeringens argumentation vid förhandlingarna, var motiverade både av miljö- och hälsohänsyn.
Härmed hade Sverige ställt nationella krav inom det område som var harmoniserat genom direktivet om
medicintekniska produkter.
70
71
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5.2 Reach och havsmiljödirektivet
Genom Reach-förordning 75 har stora delar av kemikalieregleringen inom EU harmoniserats.
Enligt artikel 2.4(a) ska dock Reach inte påverka tillämpningen av EU:s miljölagstiftning. I
EU:s miljölagstiftning ingår det så kallade havsmiljödirektivet 76. Syftet med havsmiljödirektivet är enligt artikel 1 att ”fastställs en ram inom vilken medlemsstaterna ska vidta de
åtgärder som behövs för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön
senast 2020. Medlemsländerna ska identifiera de åtgärder som behöver vidtas för att uppnå
eller upprätthålla en god miljöstatus, enligt artikel 13.1. I bilaga 1 till direktivet anges bedömningsgrunder för vad som avses med en god miljöstatus. En sådan handlar om att marint
avfall inte ska förorsaka skador på kustmiljön och den marina miljön. 77 Vår bedömning är att
ett nationellt förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter, i syfte att hindra att dessa
förorsakar skada i den marina miljön, kan utgöra en sådan åtgärd som beskriv i artikel 13 i
havsmiljödirektivet. Detta innebär att det föreslagna nationella förbudet faller utanför
tillämpningsområdet för Reach, enligt artikel 2.4(a) Reach.
Även om Reach skulle anses tillämplig är vår bedömning att utrymme finns för att reglera
mikroplaster i kosmetiska produkter nationellt. Som nämnts ovan har Reach-förordningen en
harmoniserande verkan, vilket framgår av artikel 128.1. Det betyder exempelvis att medlemsländerna inte får skärpa de förbud och begränsningar som redan gäller enligt Reach bilaga
XVII. Detta har EU-domstolen slagit fast i sitt avgörande i det så kallade Lapin-målet. 78
Detsamma kan rimligen antas gälla för sådan användning som omfattas av ett tillstånd som
meddelats enlRoligt attigt Reach artikel 60. Tillstånd krävs enligt Reach för särskilt farliga
ämnen som tagits upp i bilaga XIV.
Enligt artikel 128.2 ska Reach inte hindra enskilda medlemsländer från att behålla eller införa
nationella bestämmelser för att skydda arbetstagarna, människors hälsa och miljön i fall där
Reach inte innebär en harmonisering. Varken bilaga XIV eller bilaga XVII till Reach innehåller regler som begränsar eller förbjuder användning av mikroplaster, vare sig i kosmetiska
produkter eller i andra produkter. Vår bedömning är därför att Reach inte har en harmoniserande verkan på det området. Oavsett om undantaget i artikel 2.4(a) är tillämpligt bör därför
Reach-förordningen inte hindra Sverige från att anta ett nationellt förbud mot mikroplaster i
kosmetiska produkter. 79

5.3 EUF-fördraget
Ett nationellt förbud måste kunna motiveras utifrån EUF-fördragets 80 regler om fri rörlighet,
främst artiklarna 34 och 36 FEUF. Detta oavsett om förbudet utgör ett genomförande av EU:s
havsmiljödirektiv eller inte.
I bedömningen av förslagets förenlighet med EUF-fördraget ska även den så kallade försiktighetsprincipen beaktas. Försiktighetsprincipen, som ofta nämns i diskussioner om hälso- eller
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach).
76
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
havsmiljöpolitikens område (havsmiljödirektivet).
77
Bilaga 1, punkt 10.
78
Mål C-358/11, Lapin.
79
Notera dock att kommissionen tidigare inte delat vår bedömning av vilket utrymme som finns för nationella
kemikalieregler inom Reach-förordningens tillämpningsområde. För att undvika en konflikt med kommissionen
som riskerar att kraftigt försena ikraftträdandet av regeln finns därför skäl att i första hand argumentera för att
den föreslagna regeln är undantagen från Reach enligt artikel 2.4(a).
80
Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt.
75
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miljörisker, nationellt och internationellt, är en väl etablerad EU-rättslig princip och innebär
kortfattat att åtgärder ska kunna vidtas mot verksamheter som eventuellt innebär hot mot
miljön eller människors, djurs och växters hälsa, genom lagstiftning, information eller på
annat sätt, även om det finns en vetenskaplig osäkerhet om vilka risker verksamheterna
medför.
Försiktighetsprincipen har funnits inskriven i EU:s fördrag sedan 1993. Principen anges för
närvarande i artikel 191.2 FEUF. Någon definition av principen finns dock inte i fördraget.
Principen har ytterligare förtydligats genom kommissionens kommunikation om försiktighetsprincipen 81 och genom rådsslutsatser.
Kommissionen betonar, liksom EU-domstolen i sin praxis, att de allmänna EU-rättsliga
principerna om icke-diskriminering och proportionalitet även gäller när försiktighetsprincipen
åberopas. Det måste också finnas en hög grad av vetenskaplighet och analys av den vetenskapliga utvecklingen, samt om möjligt bör den vetenskapliga osäkerheten fastställas.
Vår bedömning av hur förslaget överensstämmer med artiklarna 34-36 FEUF framgår av
kapitel 6.

81

Meddelande från kommissionen av den 2 februari 2000 om försiktighetsprincipen COM (2000)1.
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6 Förslag till nationellt förbud
Kemikalieinspektionens förslag:
- att regeringen förbjuder tillhandahållandet på den svenska marknaden av kosmetiska
produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast.
- att förbudet ska gälla från och med den 1 januari 2018.
- att Kemikalieinspektionen bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag eller att i det
enskilda fallet ge dispens från förbudet, för sådana material som bryts ner i akvatiska miljöer
och i avloppsreningsverk och till följd därav inte innebär någon exponering av fasta plastpartiklar för miljön, eller om särskilda skäl föreligger.
Kemikalieinspektionens bedömning:
-

-

Att försiktighetsprincipen berättigar att åtgärder vidtas för att minska flödet av
mikroplaster till den marina miljön.
Att förslaget i princip bör kunna motiveras EU-rättsligt med hänsyn till skyddet för
miljön, eftersom förslaget är icke-diskriminerande och proportionerligt.
Att det föreslagna förbudet endast kan hantera en liten del av utsläppen av mikroplaster
i miljön. Ett villkor för att förslaget ska anses lämpligt i EU-rättslig mening, och
därmed vara proportionerligt, kan vara att det ingår som endast en åtgärd av flera för att
hantera källor till mikroplaster i miljön.
Att Kemikalieinspektionen kommer att ha tillsynsansvaret för primärleverantörer och
kommunerna för övriga aktörer, om förbudet förs in i förordning 1998:944.
Att förslaget behöver anmälas till EU-kommissionen enligt den procedur som anges i
direktiv (EU) 2015/1535 (tidigare direktiv 98/34/EG).

6.1 Förslaget
Vi föreslår att regeringen förbjuder tillhandahållandet på den svenska marknaden av
kosmetiska produkter som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast.
Vi föreslår att förbudet ska gälla från och med 1 januari 2018.
Vi föreslår vidare att Kemikalieinspektionen bemyndigas att meddela föreskrifter om
undantag eller att i det enskilda fallet ge dispens från förbudet, för sådana material som bryts
ner i akvatiska miljöer och i avloppsreningsverk och till följd därav inte innebär någon
exponering av fasta plastpartiklar för miljön, eller om särskilda skäl föreligger.
6.1.1 Föreslagna definitioner
Med ”tillhandahålla på den svenska marknaden” avses varje tillhandahållande i samband
med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller
användning i Sverige.
Med ”mikrokorn av plast” avses avsiktligt tillsatta partiklar av plast i fast form
-

som tillsätts för att ge en exfolierande eller rengörande effekt
som är mindre än 5 millimeter, och
som är olösliga i vatten,
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Med ”kosmetisk produkt som sköljs av” avses en kosmetisk produkt, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, som är avsedd att
avlägsnas efter att den används på hud, hår eller slemhinnor.
Med ”plast” avses här ett syntetiskt material tillverkat genom att genom en kemisk reaktion
sammanbinda monomerer till kovalent bundna organiska polymerkedjor som kan processas
till olika fasta former som behåller sin huvudsakliga form när konsumenten använder dem.
6.1.2 Motivering till definitioner, undantag och övergångstid
Definitionen av ”mikrokorn av plast”
Att partiklarna skall ha fast form, vara olösliga i vatten och vara mindre än 5 millimeter
motiveras med att det är den vedertagna definitionen som till exempel används USA:s
lagstiftning. Avgränsningen till mikrokorn av plast som ger en exfolierande 82 eller
rengörande effekt motiveras av att det är inom dessa användningsområden som det
framkommit tydligast att alternativa material finns tillgängliga. Förslaget täcker alltså inte in
plaster med andra användningsområden än att fungera som skrubbkorn, till exempel
plasttillsatser som konsistensgivare eller utfyllningsmaterial.
Definitionen av ”kosmetisk produkt som sköljs av”
Vad som utgör en kosmetisk produkt och vad som omfattas av begreppet ”som sköljs av”
definieras i EU:s kosmetikaförordning. Att förbudet endast ska gälla sådana kosmetiska
produkter som är avsedda att avlägsnas efter att de använts, motiveras av att det är när
mikroplasterna sköljs av kroppen direkt efter användning som de i störst omfattning hamnar i
avloppet och riskerar att passera avloppsverken och spridas vidare ut i sjöar och hav.
Produkter som används på ett annat sätt hamnar inte i samma utsträckning i avloppet.
Mikroplaster som istället exempelvis hamnar i avfallet kommer att hamna i en avfallsförbränningsanläggning och brännas upp och därmed inte bidra till ackumuleringen av
mikroplaster i akvatiska miljöer.
Övergångstid
Vi föreslår att förbudet ska gälla från och med den 1 januari 2018. Även detta förslag ligger i
linje med branschens eget utfasningsinitiativ där branschen självmant tagit på sig att fasa ut
mikroplaster i kosmetiska produkter under år 2017.
6.1.3 Motivering till dispensregel
Mikrokorn av plast som bryts ned snabbt i akvatisk miljö och i avloppsreningsverk och
därmed i låg grad bidrar till exponering av fasta plastpartiklar för miljön omfattas inte av
syftet med det föreslagna förbudet. Sådana produkter bör därför inte heller omfattas av
förbudet. Idag finns dock inga standarder som är anpassade för att bedöma nedbrytbarheten av
dessa produkter i olika akvatiska miljöer. För att inte hämma innovationer av nedbrytbar plast
bör dock möjlighet skapas för att i enskilda fall, genom en fall-till-fall-bedömning i ett
dispensförfarande, pröva om en tillräcklig nedbrytbarhet i akvatiska miljöer och avloppsreningsverk är uppnådd.
Om dispens beviljats för ett specifikt material bör som regel materialet bli generellt
undantaget från förbudet. Därför bör Kemikalieinspektionen ges utrymme att utfärda
föreskrifter om generella undantag för sådana material.
82

Med exfoliera avses att avlägsna döda celler från hudytan.
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Kemikalieinspektionen bör följa utvecklingen av relevanta standarder. När lämpliga
standarder existerar bör Kemikalieinspektionen ges utrymme att ta fram föreskrifter om
generella undantag från förbudet.
Kemikalieinspektionen bör också bemyndigas att i enskilda fall bevilja dispens om särskilda
skäl föreligger. I dispensprövningen ska Kemikalieinspektionen i tillämpliga fall tillämpa
förordning 764/2008 om ömsesidigt erkännande. Förordningen fastställer förfarandet som
myndigheten ska tillämpa när den gör avsteg från principen om ömsesidigt erkännande, dvs.
när den stoppar en produkt som säljs lagligt i ett annat EU-land.
I förslaget har vi utgått från att Kemikalieinspektionen pekas ut som föreskrivande och
dispensprövande myndighet. En anledning till det är att Kemikalieinspektionen av regeringen
pekats ut som tillsynsmyndighet för kosmetiska produkters miljöegenskaper. 83 Ett möjligt
alternativ skulle dock kunna vara att Läkemedelsverket blir föreskrivande och dispensprövande myndighet eftersom det är den myndighet som har huvudansvaret för kosmetiska
produkter vad gäller hälsoegenskaper.

6.2 Regelns plats i författningssamlingen
Nationella begränsningar avseende kemiska produkter, eller varor som på grund av sitt
innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska
produkter, kan meddelas med stöd av 14 kap. miljöbalken. Regeringen får bland annat
meddela föreskrifter om villkor som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt för
hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt (vilket innefattar kosmetiska
produkter). 84
Specifika svenska regler som rör kemiska produkter finns i huvudsak i förordningen
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter. Exempelvis återfinns förbudet mot kvicksilver i denna förordning, i
vilken Kemikalieinspektionen också bemyndigats att meddela föreskrifter om undantag samt
meddela dispens från förbuden.
Reglerna för kosmetiska produkter finns i huvudsak i EU:s kosmetikaförordning. Vissa
kompletterande bestämmelser finns dock i svensk lagstiftning, framför allt i förordning
(2013:413) om kosmetiska produkter. Det handlar till exempel om språkkrav som kopplar till
märkningsbestämmelserna i EU:s kosmetikaförordning. Däremot finns inga nationella
förbudsregler i den förordningen.
Ett alternativ är att föra in ett förbud mot mikrokorn av plast i vissa kosmetiska produkter i
förordning 1998:944. Det som talar för detta är möjligen att man på så sätt, så långt det är
möjligt, håller samman nationella begränsningsregler på kemikalieområdet. En följdändring
bör dock i så fall göras i 3 § förordning 2013:413, som hänvisar till andra förordningar som
reglerar kosmetiska produkter, genom att föra in en ytterligare hänvisning till förordning
1998:944. I kapitel 8 föreslås hur förbudet skulle kunna föras in i förordning 1998:944. Ett
annat alternativ är att föra in förbudet i förordning 2013:413.

83
84

Se kapitel 5.3.
Miljöbalken 14 kap. 8 § 4.
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6.3 Tillsyn och sanktioner
Det är viktigt att ett eventuellt förbud kan bli föremål för tillsyn i alla försäljningsled.
Tillsynen är viktig både för att säkerställa det huvudsakliga syftet med regleringen, dvs. att
skydda miljön, men också för att skapa rättvisa förhållanden för marknadsaktörerna.
Myndigheternas tillsynsbefogenheter under Miljöbalken regleras genom Miljötillsynsförordningen. 85 Enligt förordningen har Kemikalieinspektionen (KemI) ansvar för tillsyn i fråga om
primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter. 86 KemI har dock inte
tillsynsansvar där Läkemedelsverket (LV) har tillsynsansvar. Detta för att undvika en
dubblering av tillsynsansvaret. LV har tillsynsansvar över kosmetiska produkter enligt
reglerna i EU:s kosmetikaförordning och föreskrifter meddelade med stöd av förordningen
om kosmetiska produkter. 87 Om regeringen beslutar att föra in förbudet mot mikrokorn av
plast i vissa kosmetiska produkter i förordning 1998:944 kommer förbudet därmed inte
omfattas av LV:s tillsynsansvar.
Av miljötillsynsförordningen följer vidare att kommuner har tillsynsansvaret för andra än
primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter. 88
Sammanfattningsvis bedöms Kemikalieinspektionen få ansvar för primärleverantörer och
kommunerna för resterande aktörer när det gäller tillsynen av det förbud som vi föreslår, om
förbudet förs in i förordning 1998:944. Inga ändringar behöver därför göras i miljötillsynsförordningen med anledning av det specifika förbud som föreslås i den här rapporten.
Såsom straffbestämmelserna i miljöbalken är utformade idag bör överträdelser av det förbud
vi föreslår i den här rapporten omfattas av rubriceringen miljöfarlig kemikaliehantering enligt
29 kap. 3 § 2 punkten.

6.4 EU-rättslig motivering
Inledningsvis ska påpekas att förslaget som presenteras i den här rapporten enligt vår
bedömning behöver anmälas till kommissionen och till WTO.89 Detta innebär att kommissionen, övriga länder i EU och de länder som är anslutna till WTO får möjlighet att lämna
sina synpunkter på förslaget innan det eventuellt beslutas av regeringen.
Som konstaterats i kapitel 5.1 finns inte några specifika regler inom EU som hanterar
miljöriskerna med mikroplaster i kosmetiska produkter. I kapitel 5 konstaterar vi även att
befintlig EU-rättslig sekundärrätt inte begränsar Sveriges möjligheter att införa nationella
regler för att hantera de miljörisker som mikroplaster i kosmetiska produkter utgör. Förslagets
förenlighet med EU-rätten ska därför prövas mot EUF-fördragets regler om fri varurörlighet
(artikel 34-36 FEUF).
Ännu har inget land inom EU förbjudit försäljning av kosmetiska produkter som innehåller
mikrokorn av plast. Ett nationellt svenskt förbud kan därför åtminstone potentiellt innebära att
varor som säljs lagligt i ett annat EU-land inte kommer att kunna säljas i Sverige. Därför kan
förbudet bedömas som handelshindrande och därmed enligt huvudregeln vara förbjuden enligt
artikel 34 FEUF.

Miljötillsynsförordning (2011:13).
Miljötillsynsförordningen 2 kap. 21 §.
87
2 kap 23 §.
88
2 kap. 32 §.
89
I enlighet med direktiv (EU) 2015/1535 (tidigare direktiv 98/34/EG) WTO/TBT-avtalet.
85
86
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En handelshindrande åtgärd kan vara tillåten enligt EU-rätten om den är motiverad av ett
legitimt syfte. Det räcker dock inte med ett legitimt syfte. Därutöver får åtgärden inte vara
godtyckligt diskriminerande och den ska vara förenlig med proportionalitetsprincipen. Detta
framgår av artikel 36 FEUF och EU-domstolens praxis om tvingande hänsyn.
6.4.1 Legitimt syfte
EU-domstolen har sedan lång tid tillbaka slagit fast att skyddet för miljön är ett av EU:s
viktigaste mål och att det kan motivera handelshindrande åtgärder. 90 Medlemsländernas
möjlighet att hindra handeln i syfte att skydda miljön ska vidare, enligt EU-domstolen, läsas i
ljuset av principerna som slås fast i artikel 191.2 i EUF-fördraget:
”Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de
olikartade förhållanden inom unionens olika regioner. Den ska bygga på
försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas,
att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska
betala.” 91
Syftet med det förbud vi föreslår är att skydda miljön från de negativa effekter som
mikroplaster bidrar till. Vi beskriver dessa effekter ingående i kapitel 2.2.
Kortfattat handlar det om att studier har visat att reningsverk idag inte lyckas rena bort all
mikroplast. I laboratorier har en rad negativa effekter av mikroplaster kunna uppmätas på
vattenlevande djur såsom minskat födointag på grund av att mikroplasterna tar upp plats i
tarmen. Små partiklar (nanostorlek till några mikrometer) kan också tas upp i organismernas
cirkulationssystem. Exponering för mikroplaster har visat sig kunna orsaka inflammation, ha
negativ påverkan på energilagring, nervsystem och reproduktion och till och med leda till död
hos marina organismer. Plastpartiklar ackumulerar hydrofoba ämnen (ämnen som skyr vatten)
som kan tas upp av organismerna och orsaka negativa effekter. Att begränsa tillförseln av
mikroplaster till den akvatiska miljön har därför en direkt koppling till skyddet för miljön.
Mikroplaster har hittats i vattenlevande djur i fältstudier, men i regel i mindre mängder än i de
laboratoriestudier där negativa effekter påvisats. Mer forskning behövs om kroniska effekter
vid de exponeringsnivåer som förekommer i naturen. Trots denna osäkerhet om hur stora
negativa effekter som mikroplaster verkligen orsakar det akvatiska djurlivet så bör försiktighetsprincipen motivera att proportionerliga åtgärder vidtas för att minska flödet av mikroplaster till den akvatiska miljön. Östersjöns särskilda känslighet (se kapitel 2.4) är ett
ytterligare skäl för Sverige och andra länder runt Östersjön att tillämpa försiktighetsprincipen
och att vidta nationella åtgärder mot tillförseln av mikroplaster.
EU:s havsmiljödirektiv, som detta förslag kan anses utgöra ett genomförande av (se kapitel
5.2), ställer krav på medlemsländerna om att vidta de åtgärder som behövs för att uppnå eller
upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, bland annat genom att hindra att marint
avfall ska förorsaka skador på den marina miljön. Syftet med det föreslagna förbudet är
dessutom i linje med andra åtgärder som vidtagits på EU-nivå för att hantera de miljörisker
som plast kan bidra till efter användningsledet. Genom ett direktiv som beslutades den 29
april 2015 gavs exempelvis medlemsländerna tillåtelse att förbjuda försäljningen av tunna
plastkassar (direktiv 2015/720). Detta direktiv ändrar förpackningsdirektivet som fram till
dess förbjöd medlemsländerna att anta nationella regler på området. Ändringsdirektivet var en
följd av att vissa medlemsländer meddelat att de avsåg reglera frågan nationellt. Det finns
90
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Se till exempel mål 302/86 Kommissionen mot Danmark.
Mål C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus, punkt 48.
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därför skäl att utgå ifrån att syftet med det förbud vi föreslår i den här rapporten har ett EUrättsligt stöd.
6.4.2 Icke-diskriminerande
Ett förbud mot mikrokorn av plast i vissa kosmetiska produkter skulle gälla lika, oberoende
av var produkten är tillverkad. Detta gäller även försäljning av kosmetiska produkter via ehandel som är riktad till svenska konsumenter. Visserligen kan ett förbud uppfattas som mer
betungande för de aktörer som inte påbörjat utfasningen av mikrokorn av plast från sina
produkter jämfört med de aktörer som redan kommit långt med utfasningen. Detta, menar vi,
är dock en naturlig konsekvens av i princip varje reglering och innebär inte att förslaget kan
anses vara diskriminerande.
6.4.3 Proportionerlig åtgärd
Proportionalitetsprincipen är en EU-rättslig princip som har olika innebörd, som skyddar olika
intressen och som innebär olika grad av granskning beroende av i vilken situation den
tillämpas. Vid bedömning av nationella handelshindrande regler innebär principen
huvudsakligen ett nödvändighetstest och i viss utsträckning även en lämplighetstest. 92
I avsaknad av harmoniserande regler inom EU är det upp till varje land att själv bestämma
vilken nivå för exempelvis miljö- eller folkhälsoskyddet landet vill ha. 93 Enligt nödvändighetstestet måste dock landet kunna visa att den begränsande inverkan som en åtgärd har på
den fria rörligheten för varor inte går utöver vad som krävs för att syftet med åtgärden ska
uppnås. 94
Syftet med förbudet som föreslås i den här rapporten är, som nämnts ovan, att skydda miljön
från de negativa effekter som mikroplaster bidrar till. Genom de definitioner vi föreslår
begränsas förbudet till att bara gälla sådana material som behåller sin fasta form under
användning och som sköljs av och därför går via reningsverken ut i miljön.
För att minimera branschens anpassningskostnader har vi valt att begränsa förbudets omfattning till mikrokorn av plast som har en exfolierande och rengörande effekt, eftersom vi
kunnat konstatera att det finns alternativa material tillgängliga där och att branschen redan
påbörjat en utfasning. Vidare har vi i definitioner med mera tagit inspiration från befintliga
förbud i USA för att inte i onödan skapa nationella särkrav.
Vi har vidare föreslagit samma utfasningstid som branschen själva har satt upp i sin frivilliga
utfästelse. Enligt den skall utfasningen vara klar under 2017. Kemikalieinspektionens förslag
är därför att förbudet av mikroplaster i kosmetiska produkterskall börja gälla ifrån 1 januari
2018.
I EU-rättslig mening utgör regeln vi föreslår en så kallad teknisk regel, snarare än ett förbud. 95
Vi föreslår nämligen inget förbud av en viss produkt utan villkor för hur produkten får vara
utformad för att vara tillåten att säljas. Icke desto mindre utgör en sådan försäljningsrestriktion en handelshindrande åtgärd. För att regeln ska anses nödvändig får därför inga
åtgärder finnas tillgängliga som är mindre inskränkande för handeln och som kan uppnå en
likvärdig skyddsnivå.

Oliver on Free Movement of Goods in the European Union (Fifth Edition), Peter Oliver, 2010, sid. 226 ff.
Se till exempel mål C-131/93, Kommissionen mot Tyskland och mål 272//80, Biologische Producten.
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Se till exempel mål C‑142/05, Mickelsson och Roos.
95
Se mål 120/78 REWE-Zentral.
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Normalt kan märkningskrav eller informationsinsatser anses vara lämpliga, mindre
handelshindrande, alternativ till tekniska regler och förbud. I det här fallet bedöms dock inte
sådana åtgärder kunna uppnå ett likvärdigt miljöskydd. Märkningskrav eller informationsinsatser skulle möjligen vara lämpliga om konsumenter genom dessa kunde informeras om
hur produkten kan användas på ett säkert sätt utan negativa effekter för miljön, till exempel
genom att torkas av och slängas istället för att sköljas av. I det här fallet finns dock inte några
sådana ”säkra användningssätt” eftersom det rör sig om produkter som är ämnade just att
sköljas av vid användning.
En alternativ åtgärd för att uppnå syftet skulle kunna vara att göra investeringar i reningsverk
för att förbättra möjligheten att fånga in mikroplasten där. Vi bedömer dock, i enlighet med
principen om att miljöförstöring bör stoppas vid källan, 96 att det är mer lämpligt att rikta
åtgärden mot de som släpper ut kosmetiska produkter med mikrokorn av plast på marknaden.
Eftersom syftet med den föreslagna regeln är att skydda miljön från plastpartiklar vore det
oproportionerligt att även förbjuda sådant material som bryts ned tillräckligt snabbt för att
förhindra exponering av fasta plastpartiklar för miljön. Sådana material bör därför undantas.
Idag finns dock inga standarder som är anpassade för att bedöma nedbrytbarheten av dessa
produkter i olika akvatiska miljöer. Detta gör det svårt att utforma ett generellt undantag i
dagsläget. Istället föreslår vi en möjlighet att ansöka om dispens så att Kemikalieinspektionen
kan göra en fall-till-fall-bedömning och pröva om en tillräcklig nedbrytbarhet i akvatiska
miljöer och avloppsreningsverk är uppnådd. Om dispens beviljats för ett specifikt material bör
som regel materialet bli generellt undantaget från förbudet genom ändring i
Kemikalieinspektionens föreskrifter.
Ett uttryck för nödvändighetstestet är principen om ömsesidigt erkännande. Enligt den
principen ska medlemsländerna erkänna varandras regler avseende exempelvis miljö och
hälsa och därmed acceptera tillträde till den egna marknaden för varor som säljs i andra
länder. Principen fungerar så att om två länder kräver en motsvarande skyddsnivå för en viss
produkt men reglerar på olika sätt hur den nivån uppnås, så ska respektive land acceptera det
andra landets produkt. Däremot innebär inte principen att ett land ska acceptera en lägre
skyddsnivå eller produkter vars tillverkningsland inte har några skyddskrav över huvud
taget. 97
När den här rapporten skrivs har Kemikalieinspektionen inte kännedom om att något annat
land inom EU skulle ha infört regler för att hantera miljöriskerna som mikroplaster i
kosmetiska produkter bidrar till. Importörer, vars produkt sålts lagligen i ett annat EU-land
och uppfyller en likvärdig miljöskyddsstandard, kommer dock ha möjlighet att åberopa
principen om ömsesidigt erkännande vid en eventuell dispensansökan. Kemikalieinspektionen
kommer också att tillämpa förordning 764/2008 om ömsesidigt erkännande inom ramen för
dispensprövningen.
Proportionalitetsprincipen har också, utöver kravet att åtgärden ska vara nödvändig, i vissa
fall krav på att en handelshindrande åtgärd ska vara lämplig för att uppnå sitt syfte för att vara
tillåten. Denna praxis har EU-domstolen utvecklat under senare år och har främst rört
etableringsfriheten, men skulle kunna vara relevant även i det här fallet. EU-domstolen
beskrev i målet Hartlauer att ”en nationell lagstiftning endast är ägnad att säkerställa
förverkligandet av det åberopade målet, om den på allvar svarar mot önskan att uppnå detta på
ett sammanhängande och systematiskt sätt”. 98 Målet rörde den österrikiska statens åtgärder
Artikel 191 (2) TFEU
Peter Oliver, sid. 232.
98
Mål C-169/07, Hartlauer, punkt 55.
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som begränsade möjligheten att starta upp vissa kategorier tandläkarkliniker, medan andra
kategorier av tandläkarkliniker inte var föremål för samma begränsning. EU-domstolen
underkände åtgärderna eftersom Österrike inte hade visat på några objektiva skäl att
särbehandla de olika kategorierna.
Lämplighetskravet aktualiseras här eftersom det förbud vi föreslår i rapporten endast hanterar
en relativt liten del av problemet. Den andel av det totala utsläppet av mikroplaster i haven
som härrör från just kosmetiska produkter är relativt liten. Det skulle därför kunna ifrågasättas
varför just kosmetikabranschen blir måltavla för åtgärden. I linje med Hartlauer-domen skulle
Sverige kunna avkrävas objektiva skäl för det. Vår bedömning är att det finns en risk att det
föreslagna förbudets förenlighet med proportionalitetsprincipen skulle kunna ifrågasättas om
det var en isolerad åtgärd. Det är därför viktigt att visa hur denna åtgärd endast är en del i en
bredare nationell strategi för att minska tillförseln av mikroplaster till sjöar och hav. I det
hänseendet bör regeringen exempelvis peka på det uppdrag som Naturvårdsverket fått av
regeringen att identifiera viktigare källor till utsläpp av mikropartiklar av plast och föreslå
åtgärder för att minska utsläppen.
Sammanfattningsvis bedömer vi att förslaget överensstämmer med proportionalitetsprincipen,
förutsatt att förbudet ingår som en åtgärd av flera för att hantera källor till mikroplaster i
miljön.

7 Verka för EU-reglering
Bedömning:
Sverige bör fortsätta verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på
plats bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.
Mikroplaster är ett internationellt problem och bör därför i möjligaste mån hanteras
internationellt. Sverige har därför, tillsammans med andra EU-länder, verkat för åtgärder på
EU-nivå.
Den österrikiska regeringen uppmärksammade vid miljörådet i december 2014 EUkommissionen och medlemsstaterna på att problemen med förorening av mikroplaster i haven
består och att mikroplaster och de kemikalier som binder till plasten orsakar allvarliga skador
på havslevande djur. Österrike ville särskilt att EU-kommissionen skulle ta fram ett förslag till
förbud mot användning av mikroplaster i kosmetiska produkter och rengöringsmedel. Enligt
Österrike m.fl. skulle ett sådant förbud stärka EU:s roll som en föregångare för innovation och
grön tillväxt och för att säkerställa enhetliga regler på den inre marknaden. Det österrikiska
förslaget stöddes av Belgien, Nederländerna och Sverige.
Nederländerna väckte ett liknande förslag vid miljörådet i juni 2013, vilket också fick stöd av
Sverige. Österrike konstaterade i december 2014 att vissa företag sedan dess fasat ut mikroplaster ur sina produkter eller överväger en utfasning, medan situationen för många företag
var oklar. EU-kommissionens gav varken i juni 2013 eller december 2014 ett positivt svar på
medlemsstaternas förslag.
Inom ramen för ramdirektivet om en marin strategi, 2008/56/EG, har kommissionen pekat på
möjligheten att, med stöd av artikel 15, göra kommissionen uppmärksam på ett problem som
påverkar miljötillståndet i dess marina vatten och som inte kan lösas med åtgärder på nationell
nivå. Enligt kommissionens uppfattning bör ett sådant problem identifieras i samband med
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genomförandet av nationella åtgärdsprogram. För mikroplaster innebär det ett dilemma
eftersom det saknas en vedertagen miljökvalitetsnorm.
Behandlingen av ett artikel 15-ärende sker i flera steg och tar uppskattningsvis två år.
Eftersom det marina direktivet är relativt nytt finns det hittills ingen erfarenhet av hur artikeln
fungerar i praktiken.
Sverige bör fortsätta verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats
bör ett svenskt förbud anpassas till det EU-gemensamma.

8 Konsekvensanalys
Sammanfattning:
-

Åtgärden kan endast minska bidraget av mikroplaster till miljön i låg grad. Detta
innebär att åtgärden behöver ingå som en av flera åtgärder för att ge en bättre
effekt.
Företagen i Sverige har redan påbörjat ett frivilligt utfasningsarbete. Detta
innebär att endast de företag som inte deltar i denna utfasning kommer att få
ökade kostnader.
Kostnaderna kan bli medelhöga för tillverkande företag som kan behöva ställa om
sin tillverkningsprocess.
Det finns mycket gott om substitut till mikroplaster i kosmetiska produkter och
även om dessa ofta kan vara dyrare så bedöms påverkan på produktens slutpris bli
ringa, högt räknat 0,2-2 kronor per flaska eller burk.
Nollalternativet samt övriga alternativa lösningar bedöms som mindre effektiva
eller otillräckliga. Däremot föreslås att Sverige fortsätter att driva på i EU för ett
gemensamt EU-förbud av mikroplaster i kosmetika.
Kem-tekniska leverantörsförbundet, KTF, är negativa till ett nationellt förbud av
mikroplaster i kosmetika.

Bedömning:
-

Åtgärdens effekt på problemet med mikroplaster i sjöar och hav är liten men
kostnaderna för att åtgärda problemet är också små eftersom ett utfasningsarbete
redan är påbörjat och det finns gott om substitut.

8.1 Beskrivning av problemet
Mikroplaster i kosmetiska produkter orsakar en extern effekt. Det innebär att en negativ effekt
drabbar någon annan än producenten eller konsumenten. I detta fall är det livet i våra
vattendrag, sjöar och hav som drabbas av den externa effekten, se avsnitt 2.2. De flesta
konsumenter har ingen kunskap om problemet med mikroplaster eller om hur de kan agera för
att välja bort dessa när de köper sina kosmetiska produkter. Andra konsumenter, med
kunskap, är ändå oftast inte beredda att lägga ned tid och kraft på att läsa på innehållsförteckningar och undvika varor med mikrokorn i eftersom deras bidrag till problemet är så litet.
På samhällsnivå uppstår däremot ett problem med mikrokorn från kosmetiska produkter som
är summan av alla enskilda individers bidrag till problemet. Miljöproblem som detta som
orsakas av externa effekter löses därför ofta effektivast genom gemensamma styrmedel på
samhällsnivå.
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8.2 Syftet med regleringen
Syftet med regleringen är att minska de skadliga effekter som avsiktligt tillsatta mikroplaster
från kosmetiska produkter medför för vattenlevande organismer.

8.3 Nollalternativet samt alternativa lösningar
Kemikalieinspektionen har identifierat flera alternativa lösningar på problemet:
-

Nollalternativet som omfattar en frivillig branschöverenskommelse och
miljömärkning
Miljömärkning
Ökad konsumentinformation
EU-reglering

8.3.1 Nollalternativet - Frivillig branschöverenskommelse samt miljömärkning
Redan idag finns två tydliga insatser mot mikroplaster i kosmetiska produkter:
– en frivillig branschöverenskommelse för utfasning av mikroplast i kosmetiska produkter,
som Kem-tekniska leverantörsförbundet, KTF, har tagit initiativ till.
– att miljömärkningskriterierna för Svanen och EU-blomman innehåller kriterier mot
mikrokorn i kosmetiska produkter.
Frivillig branschöverenskommelse
Kemikalieinspektionen bedömer att den frivilliga överenskommelsen har haft god effekt. Men
i Kemikalieinspektionens butiksundersökning under oktober 2015 innehöll fortfarande 40
procent av produkter för rengöring och exfoliering 99mikrokorn av plast. Medan KTF själva
uppger att de som omfattas av överenskommelsen nästan helt har fasat ut mikrokorn i
kosmetiska produkter visar Kemikalieinspektionens undersökning att detta inte verkar
stämma. Detta tyder på att den frivilliga överenskommelsen inte är heltäckande. Kemikalieinspektionen bedömer att andelen kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast
kommer att minska även fortsättningsvis men att en frivillig överenskommelse inte kommer
att nå alla företag.
Omställningskostnader och ökade kostnader för inköp av råvaror är lika stora 100 för företag
vid en frivillig överenskommelse som vid en bindande lagstiftning. Skillnaden är att en
frivillig överenskommelse inte är lika bindande som ett förbud. Vid en frivillig överenskommelse kan inte heller myndigheterna utöva tillsyn mot produkter ute i handeln. Det finns
därför en uppenbar risk att företag följer en frivillig överenskommelse sämre än ett förbud.
Miljömärkning
Ett förutsättning för att en produkt ska kunna få EU:s miljömärkning (EU Blomman) är att
kosmetiska produkter som sköljs av inte får innehålla mikroplaster. Detta enligt ett
kommissionsbeslut taget i december 2014. Även det nordiska miljömärkningssystemet
Svanen förbjöd år 2013 mikroplaster i sina kriterier för kosmetiska produkter.
Eftersom mikroplaster i kosmetiska produkter är ett problem som orsakar en extern effekt
(negativa effekter på organismer i våra vattendrag, sjöar och hav) snarare än hälsoeffekter för
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den enskilde konsumenten så föreligger ett marknadsmisslyckande 101 som är svårt att lösa
enbart genom konsumentinformation. Andelen miljömärkta produkter för personlig hygien
var enligt SCB under år 2008 cirka 0,6 procent. 102Eftersom miljömärkta produkter står för en
så liten marknadsandel kan en ökning av deras marknadsandel endast marginellt bidra till att
minska tillförseln av mikroplaster till sjöar och hav.
Slutsats nollalternativet
Sammantaget bedömer Kemikalieinspektionen att en frivillig överenskommelse medför lika
stora kostnader för de företag som väljer att följa den, men öppnar upp för företag att välja att
inte fasa ut mikroplaster. Effekten av en frivillig överenskommelse bedöms bli lägre än av ett
förbud samt bidra till ojämna konkurrensförhållanden mellan företag. Miljömärkningens
effekt på marknaden bedöms vara ännu mindre. Sammantaget bedöms nollalternativet vara
mindre effektivt och leda till en lägre utfasningsgrad av mikrokorn i kosmetika än
utredningens förslag.
8.3.2 Ökad konsumentinformation
Ökad konsumentinformation är inte en framkomlig väg i detta fall eftersom miljöpåverkan
uppstår om de aktuella produkterna används som det är avsett. Konsumenterna kan inte
förväntas att avskilja mikrokornen vid användning. Ökade informationsinsatser bedöms därför
inte vara en framkomlig väg för att lösa problemet med mikrokorn i kosmetiska produkter.
8.3.3 EU-reglering
Nederländerna respektive Österrike har vid två skilda tillfällen, i juni 2013 samt i december
2014 väckt förslag i det europeiska miljörådet om utfasningen av mikroplaster. Sverige
stöttade förslagen vid bägge tillfällena. EU-kommissionen gav dock inte, vid något av
tillfällena, ett-positivt svar på medlemsstaternas förslag. Kemikalieinspektionen bedömer
därför att EU kommissionens intresse för frågan är lågt. Vi anser ändå att Sverige börfortsätta
verka för en gemensam EU-reglering. När en sådan eventuellt är på plats bör ett svenskt
förbud om möjligt anpassas till det EU-gemensamma.

8.4 Förbud av mikroplaster i kosmetiska produkter
8.4.1 Vilka berörs av förslaget på förbud?
KTF har 13 januari 2016 publicerat tolv olika medlemsföretag på sin webbplats som alla
tillverkar kosmetiska produkter i Sverige. Av dessa är sannolikt inte alla som tillverkar
produkter som kan innehålla mikroplaster såsom exempelvis kropps-skrubb, ansiktsrengöring
eller dusch-gel. Å andra sidan kan det finnas företag, särskilt mindre sådana, som inte är
medlemmar i KTF. De tolv tillverkande företagen utgörs både av stora internationella företag
och mindre företag.
Av dem som tillverkar kosmetiska produkter som innehåller skrubb-korn har säkerligen en
majoritet ställt om sin produktion på grund av KTF:s frivilliga överenskommelse.

Marknadsmisslyckande är ett teoretiskt begrepp för när en marknad inte fungerar optimalt.
Marknadsmisslyckanden kan åtgärdas genom olika styrmedel.
102
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Uppskattningsvis rör det sig därför endast om en handfull tillverkande företag i Sverige som
skulle komma att beröras av ett förbud.
Antalet importerande företag som berörs är betydligt större. Enligt SCB finns det 929 företag
med SNI-koden Partihandel, parfym och kosmetika. Dessutom tillkommer företag som
handlar med kosmetiska produkter som en mindre andel av sitt sortiment. De partihandlande
företagen har i genomsnitt knappt tre stycken anställda och en genomsnittlig omsättning på
drygt elva miljoner. Det innebär att det i regel rör sig om små företag.
Tabell 5. Antal företag, omsättning och anställda för dessa företag, SCB företagsdatabas, 2013.

Antal företag
46.450 Partihandel, parfym och
kosmetika

929

Nettoomsättning,
mnkr
10 534

Antal
anställda
2 646

Övriga som berörs av ett förbud är de myndigheter som skall utföra tillsyn av förbudet samt
vattemlevande djur i sjöar och hav.

8.5 Överenstämmelse med EU-rätten
Se kapitel 5.

8.6 Konsekvenser
8.6.1 Miljökonsekvenser
Förbudet väntas medföra en liten minskning av tillflödet av svårnedbrytbara plastpartiklar till
våra sjöar och hav. Detta väntas i sin tur medföra en liten minskning av de negativa effekter
för djurlivet i våra vattendrag, sjöar och hav, som beskrivs i avsnitt 2.2.
8.6.2 Företagens administrativa kostnader pga särreglering
Företagens administrativa kostnader kan påverkas av ett förbud. För företag som ingår i
internationella koncerner innebär nationella regler oftast en merkostnad. I typfallet kan
företaget dela upp en produkt i två olika produkter vilket innebär att företagets administrativa
kostnader, lagerkostnader och eventuella produktionskostnader ökar. 103 Dessa kostnader
torde dock gå ner om fler länder inför förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter. I
december 2015 beslutade USA ett sådant förbud och det finns goda chanser att fler länder
följer efter. Då det redan finns en frivillig överenskommelse med specialregler för den
svenska marknaden som en majoritet av företagen redan följer så innebär det att endast de
företag som inte omfattas av den frivilliga överenskommelsen kommer att få höjda kostnader
vid ett förbud.
8.6.3 De tillverkande företagens omställningskostnader
För ett företag uppstår olika omställningskostnader när en viss ingrediens skall bytas ut till en
annan i en produkt. Exempelvis uppstår produktutvecklingskostnader, den nya ingrediensens
egenskaper måste testas i beredningen efter bytet så att produkten når upp till de säkerhetsoch kvalitetskrav som ställs på den. Enligt kosmetikaförordningen ska produkterna vara säkra
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för människors hälsa vid normal användning och företaget måste kunna göra en säkerhetsbedömning och kan därför behöva genomföra stabilitets- och kontamineringsstudier. Vidare
så måste nya innehållsförteckningar tas fram. Alla dessa kostnader är engångskostnader. Hur
stora de blir per produkt beror på hur komplicerat bytet av ingrediens är och hur omfattande
kvalitetstest företaget genomför. För ett mer omfattande arbete kan det röra sig om flera
hundra tusen kronor eller ännu mer per produkt, medan ett mindre arbete kanske endast
innebär kostnader på några tiotals tusen kronor. 104 Kemikalieinspektionens bedömning är att
företagets omställningskostnader är de största kostnader som förslaget för med sig. Denna
kostnad utgör dock en engångskostnad och berör endast de företag som inte redan har eller
hade tänkt genomföra detta arbete på frivillig väg. Det rör sig sannolikt endast om en handfull
företag i Sverige. Se avsnitt 8.4.1.
I den butiksinventering av skrubb-produkter som Kemikalieinspektionen genomförde under
början på oktober 2015 hittades 54 (av totalt 90) produkter som inte innehöll mikroplaster.
Sammanlagt hittatdes istället 18 olika alternativa ingredienser. Se avsnitt 3.3. Kemikalieinspektionens slutsats av studien är att det verkar finnas gott om substitut.
8.6.4 Påverkan på innovation och produktutveckling
Förbudet kommer att hämma produktutvecklingen av nya användningsområden för ej
nedbrytbar plast i kosmetiska produkter. Istället kommer förbudet verka innovationsdrivande
för lösningar på naturliga material. Förbudet, med sin möjlighet till dispens för nedbrytbar
plast, kommer även att bidra till en ökad efterfrågan på innovativa polymertekniska lösningar.
8.6.5 Hur påverkar substitutens kostnader på varornas pris?
Plast, till exempel polyetenplast, är ett billigt material. En övergång till andra material blir i
många fall dyrare. Dock utgör mikroplaster i regel 1 – 10 procent av produkternas totala
volym. Beroende på substitut kostar de kanske 0-100 kronor mer per kilo. 105 Även om priset
på råvaran skulle höjas med 100 kronor per kilo så skulle det endast motsvara en kostnadsökning på 0,2-2 kronor för en produkt på 200 cl som innehåller 1-10 procent mikrokorn.
8.6.6 Påverkan på företagens konkurrenskraft
Eftersom förbudet påverkar samtliga företag som tillhandahåller de aktuella produkterna på
marknaden i Sverige så snedvrids inte konkurrensen mellan företagen. Tvärtom kan företagen
få en konkurrensfördel på den globala marknaden i ett senare skede ifall fler länder väljer att
förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter. Ett nationellt förbud minskar snedvridningen
av konkurrensen för företag på den svenska marknaden jämfört med en situation där vissa
följer en frivillig överenskommelse medan vissa företag inte gör det.
8.6.7 Påverkan på myndigheter och kommuners kostnader
En myndighet, i detta fall sannolikt Kemikalieinspektionen, får ökade kostnader för tillsyn av
förbudet samt behandling av dispensansökningar. Tillsynen underlättas av att kosmetiska
produkters innehållsförteckning skall finnas på förpackningen samt att antalet produkter som
berörs av förbudet är relativt begränsat och utbudet är sannolikt likartat över hela landet.
Tillsynen försvåras av att tillsyn av kosmetiska produkter i nuläget huvudsakligen sköts av
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Läkemedelsverket och inte av Kemikalieinspektionen. Sammantaget bedöms tillsynen kunna
skötas av en tiondels heltidstjänst.
Den genomsnittliga kostnaden för att handlägga en dispensansökan ligger idag på 10 000 till
15 000 kronor på Kemikalieinspektionen. Det går idag inte att säga hur många dispensansökningar som skulle komma in årligen men Kemikalieinspektionen bedömmer att det
kommer att röra sig om få eller inga ansökningar årligen då det redan finns gott om naturliga
substitut.

8.7 Behov av särskilda hänsyn till små företag
Små företag kan ha svårare att hantera regler. Särskild hänsyn bör därför tas till dem. Små
företag har inte lika utbyggd omvärldsbevakning som större företag och kan behöva en längre
period för att nås av information om de nya reglerna. Det är därför viktigt att det går ut med
riktad information till berörda företag om den nya lagen innan den träder i kraft.

8.8 Tidpunkten för ikraftträdande
Tidpunkten för ikraftträdande föreslås bli den 1 januari 2018. Detta datum har valts för att
tidpunkten inte skall innebära något problem för de företag som har gjort en utfästelse om att
frivilligt fasa ut mikroplaster till år 2017.

8.9 Behov av speciella informationsinsatser
Det är viktigt att alla berörda parter informeras om ett eventuellt förbud i god tid så att alla
importörer och tillverkare hinner ställa om sina processer och att alla detaljister hinner byta ut
äldre produkter i hyllorna som bryter mot förbudet till den 1 januari 2018. Denna kommunikationsinsats skulle kunna genomföras av Kemikalieinspektionen i samarbete med Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har genom sin tillsyn av företag som tillverkar och säljer
kosmetika upparbetade kanaler för att nå ut till dem.

8.10 Samråd
Ett antal representanter för kosmetikabranschen fick under en veckas tid under hösten 2015
möjlighet att kommentera ett preliminärt utkast av själva lagförslaget. De inkom inte några
synpunkter på förslagets utformning. Istället har en rad argument mot ett nationellt förbud
lämnats in av KTF. KTF menar att miljöeffekten inte anses vara bevisad, att utfasning redan
har skett, att andra källor av mikroplaster innebär ett större bidrag, att reglering borde ske på
internationell nivå eller på EU-nivå samt att förslaget sammanfattningsvis därför inte är
proportionerligt. Samtliga synpunkter har beaktats i utredningen.
Andra branschrepresentanter har i andra sammanhang istället menat att det inte råder några
brister på substitut 106 och att företagens kostnader vid en reglering inte kommer att bli högre
än vid den frivilliga utfasningen 107.
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9 Författningsförslagförslag
Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband
med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter;
utfärdad den XX YY 20XX.
Regeringen föreskriver ifråga om förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, X, Y och Z, av följande lydelse, och
dels att det i förordningen närmast före X § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra
restriktioner för hantering av
1. kadmium,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium och kvicksilver i batterier,
5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly,
7. rengöringsmedel som innehåller fosfater,
8. mikrokorn av plast i kosmetiska produkter, och
9. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 3, 5–11, 11 c–
14 och 14 b–20 a §§ samt i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer som omfattas av
livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter eller
läkemedelslagen (2015:315). Förordning (2015:459).
Mikrokorn av plast i vissa kosmetiska produkter
X § Vid tillämpning av Y § ska följande definitioner gälla:
Med ”tillhandahålla på den svenska marknaden” avses varje tillhandahållande i samband
med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis, för distribution, förbrukning eller
användning i Sverige.
Med ”mikrokorn av plast” avses avsiktligt tillsatta partiklar av plast i fast form
-

som tillsätts för att ge en exfolierande eller rengörande effekt

-

som är mindre än 5 millimeter, och

-

som är olösliga i vatten,
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Med ”kosmetisk produkt som sköljs av” avses en kosmetisk produkt, enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter, som
är avsedd att avlägsnas efter att den används på hud, hår eller slemhinnor.
Med ”plast” avses ett syntetiskt material tillverkat genom att genom en kemisk reaktion
sammanbinda monomerer till kovalent bundna organiska polymerkedjor som kan processas
till olika fasta former som behåller sin huvudsakliga form när konsumenten använder dem.
Y § Det är förbjudet att på den svenska marknaden tillhandahålla kosmetiska produkter som
sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast.
Z § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller att i det enskilda fallet
ge dispens från förbudet i y §, för sådana material som bryts ner i akvatiska miljöer eller som
bryts ner i avloppsreningsverk och till följd därav inte innebär någon exponering av fasta
plastartiklar för akvatiska miljöer, eller om särskilda skäl föreligger.
-----------------------------Denna förordning träder i kraft den 01-01 2018
På regeringens vägnar
XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
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H. R. 1321

One Hundred Fourteenth Congress
of the
United States of America
AT T H E F I R S T S E S S I O N
Begun and held at the City of Washington on Tuesday,
the sixth day of January, two thousand and fifteen

An Act
To amend the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act to prohibit the manufacture
and introduction or delivery for introduction into interstate commerce of rinseoff cosmetics containing intentionally-added plastic microbeads.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of
the United States of America in Congress assembled,
SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the ‘‘Microbead-Free Waters Act
of 2015’’.
SEC. 2. PROHIBITION AGAINST SALE OR DISTRIBUTION OF RINSE-OFF
COSMETICS CONTAINING PLASTIC MICROBEADS.

(a) IN GENERAL.—Section 301 of the Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act (21 U.S.C. 331) is amended by adding at the end
the following:
‘‘(ddd)(1) The manufacture or the introduction or delivery for
introduction into interstate commerce of a rinse-off cosmetic that
contains intentionally-added plastic microbeads.
‘‘(2) In this paragraph—
‘‘(A) the term ‘plastic microbead’ means any solid plastic
particle that is less than five millimeters in size and is intended
to be used to exfoliate or cleanse the human body or any
part thereof; and
‘‘(B) the term ‘rinse-off cosmetic’ includes toothpaste.’’.
(b) APPLICABILITY.—
(1) IN GENERAL.—The amendment made by subsection (a)
applies—
(A) with respect to manufacturing, beginning on July
1, 2017, and with respect to introduction or delivery for
introduction into interstate commerce, beginning on July
1, 2018; and
(B) notwithstanding subparagraph (A), in the case of
a rinse-off cosmetic that is a nonprescription drug, with
respect to manufacturing, beginning on July 1, 2018, and
with respect to the introduction or delivery for introduction
into interstate commerce, beginning on July 1, 2019.
(2) NONPRESCRIPTION DRUG.—For purposes of this subsection, the term ‘‘nonprescription drug’’ means a drug not
subject to section 503(b)(1) of the Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act (21 U.S.C. 353(b)(1)).
(c) PREEMPTION OF STATE LAWS.—No State or political subdivision of a State may directly or indirectly establish under any
authority or continue in effect restrictions with respect to the manufacture or introduction or delivery for introduction into interstate

H. R. 1321—2
commerce of rinse-off cosmetics containing plastic microbeads (as
defined in section 301(ddd) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act, as added by subsection (a)) that are not identical to the restrictions under such section 301(ddd) that have begun to apply under
subsection (b).
(d) RULE OF CONSTRUCTION.—Nothing in this Act (or the
amendments made by this Act) shall be construed to apply with
respect to drugs that are not also cosmetics (as such terms are
defined in section 201 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic
Act (21 U.S.C. 321)).

Speaker of the House of Representatives.

Vice President of the United States and
President of the Senate.

Box 2, 172 13 Sundbyberg
08-519 41 100
Besöks- och leveransadress
Esplanaden 3A, Sundbyberg
kemi@kemi.se
www.kemikalieinspektionen.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Donation till Borås Stad av AB Bostäder, bidrag till
skulpturinköp
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av skulpturen ”Hus 261
Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas tacksamt emot.

Tom Andersson
Kommunalråd

2016-04-06
Datum
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0734 046
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-01-05, Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2015/KS0734

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad av AB Bostäder, bidrag till skulpturinköp
Kulturnämnden har i bilagd skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt ta
emot en donation från AB Bostäder i Borås, ett bidrag till inköp av skulpturen ”Hus
261 Klangen som säger att friheten finns” av konstnären Lars Åke Åberg.
Donationen från AB Bostäder i Borås på 200 000 kronor skulle möjliggöra för Kulturförvaltningen att köpa in skulpturen för 350 000 kronor inom årligt anslag för inköp av konst. Ett villkor för bolagets donation är att skulpturen ska stå på AB Bostäder i Borås mark.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden gör bedömningen att ett inköp av
skulpturen skulle fullborda ambitionen att få skulpturstaden Borås att växa också utanför stadskärnan och därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av skulpturen ”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas tacksamt emot.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SKRIVELSE

Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 18

Datum
2015-10-22

Sida
1(1)

Diarienummer
2015/KN0167 046

Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad av AB Bostäder, bidrag till
skulpturinköp
Beslut
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot en donation av
AB Bostäder, ett bidrag till skulpturinköp, en skulptur av konstnär Lars Åke Åberg
”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns”.

Bakgrund
Ett till Kulturnämnden erbjudet bidrag från AB Bostäder Borås Stad, omfattande
200 tkr, skulle möjliggöra att Kulturförvaltningen kunde köpa in en skulptur av
konstnären Lars-Åke Åberg, verksam i Sjuhärad.
Borås Stad skulle genom Borås Konstmuseums årliga anslag för inköp av konst täcka
resterande 150 tkr för att uppnå det av konstnären satta priset på 350 tkr. Ett villkor
är förbundet med bidraget, att skulpturen alltid ska stå på AB Bostäders mark.
Den aktuella skulpturen i sten Hus 261 Klangen som säger att friheten finns kan beskådas
på Norrby. Skulpturen kom på plats i samband med skulpturbiennalen 2014. Med
placeringen av denna skulptur tog skulpturbiennalen ett viktigt steg utanför den
etablerade, skulpturtäta zonen i stadskärnan. Borås Stad skulle genom ett inköp
fullborda ambitionen att få skulpturstaden att växa också utanför stadskärnan och
därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Från: lars-åke åberg [mailto:lars-ake-aberg@telia.com]
Skickat: den 9 november 2015 10:49
Till: Maria Antonsson
Ämne: skulptur

Hej!
Pontus Hammarén ville att jag skulle skicka bild på min skulptur som står på Norrby och som
är aktuell för inköp.
Bifogar två bilder.
Den finns f ö avbildad i Konstmuseets katalog för Skulpturbiennalen 2014.
Skulpturen som är i svensk diabas är 3,2 m hög.

Titel: " Hus 261.Klangen säger att friheten finns”.

”Klangen säger att friheten finns” är en strof ur Thomas Tranströmers dikt Allegro från
diktsamlingen Den halvfärdiga himlen.(1962)
Den syftar på klangen från Thomas Tranströmers egen flygel.
I min skulpturtitel syftar den på den speciella klang som uppstår då man hugger med mejsel i
den hårda diabasen.

Med vänlig hälsning

Lars-Åke Åberg
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Upphandlingsregler
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Tekniska nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.

2016-04-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0552 050
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-357112
Datum/avdelningschef: 2016-01-20/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-04-18

Dnr 2014/KS0552

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Upphandlingsregler
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade den 17 september 2015 att tillstyrka nya upphandlingsregler samt ny uppförandekod, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för beslut i
Kommunfullmäktige.
Tekniska nämndens förslag
Tidigare regler är gamla och har upphört att gälla. De är inte heller längre ändamålsenliga. Framtaget förslag är därför helt omarbetat. Förslaget har remitterats till kommunens nämnder och bolag. Av dessa har 21 valt att svara, varav 11 har tillstyrkt, 7
har avstyrkt och 3 har avstått från att till- eller avstyrka. Bilagt framgår Tekniska
nämndens svar på inkomna synpunkter samt inkomna remissyttranden.
Föreslagna regler utgår från att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Upphandlingar ska präglas av effektivitet,
kompetens och samverkan, och den konkurrens som finns ska tas tillvara. Reglerna
omfattar alla Borås Stads nämnder och bolag samt de föreningar och stiftelser där
Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen.
Reglerna fastställer att kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och
ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde
framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Föreslagen uppförandekod är uppbyggd på CSR, företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet, och ersätter den tidigare
beslutade koden som motsvarade TCO: s uppförandekod. Bland annat krävs att leverantörerna följer ILO: s kärnkonventioner.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt med enhetliga regler för såväl
nämnder och bolag, samt att verka för kommunens gemensamma bästa framför ett
enskilt intresse.
Det är främst bolagen som i sina remissvar avstyrker förslaget med hänvisning till att
de enligt aktiebolagslagen måste se till bolagets bästa framför koncerngemensam
nytta. Kommunstyrelsen anser, liksom Tekniska nämnden i sina kommentarer, inte
att detta är motstridande. Upphandlingsreglerna syftar till att skapa förbättrade ekonomiska villkor, genom samverkan och stordriftsfördelar. Syftet är inte att bolagen
ska tvingas ingå icke affärsmässiga avtal. Oavsett ovanstående ska bolagen arbeta för
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BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

aktieägarnas bästa, vilket överensstämmer väl med att verka för Borås Stads gemensamma bästa. Att bolagen ska följa kommunens styrdokument för upphandling och
verka för samordning framgår dessutom sedan tidigare i bolagens ägardirektiv.
Av inkomna remissvar framkommer ett antal synpunkter och önskemål om förtydliganden. Dessutom tydliggörs av främst bolagens svar att kommunkoncernen rymmer
ett brett spektra av verksamheter som bedrivs under skilda förutsättningar. Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att Upphandlingsavdelningen arbetar aktivt ut
mot nämnder och bolag för att skapa en nödvändig tydlighet i hur upphandlingsreglerna ska tolkas och efterlevas, bland annat genom tillämpningsföreskrifter. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna tillförs lydelsen ”Tekniska nämnden utfärdar tilllämpningsföreskrifter till dessa regler"”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Tekniska nämnden utfärdar tilllämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Tekniska nämnden
Sida
1(2)
Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05

2015-09-17

Dnr 2014/486 571

Kommunfullmäktige

Regler för upphandling jämte tillämpningsföreskrifter
Tekniska nämndens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka upphandlingsreglerna samt vidaresända dessa
till Kommunfullmäktige för beslut.

Tekniska nämndens uppdrag
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och
miljömässiga hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funktion, rätt kvalitet, och leverans på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen och sakkunniga i verksamheten. Upphandlingar ska präglas av effektivitet,
kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav som
ställs ska vara tydliga, transparanta, proportionella, förutsägbara och ickediskriminerade.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av
samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Reglerna gäller utöver lagen om offentlig upphandling (LOU) all Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. De omfattar alla Borås
Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Tekniska nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler.
Regler för upphandling har varit ute på remissrunda bland förvaltningar och bolag.
Inkomna synpunkter har behandlats vilket i sin tur har lett till revidering och förtydligande av det tidigare förslaget på regler för upphandling.
Vad gäller tillämpningsföreskrifterna och övrigt tillhörande dokumentation tas beslut
av Tekniska nämnden villkorat att föreslagna upphandlingsregler antas av Kommunfullmäktige.
TEKNISKA NÄMNDEN
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson
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Bilagor:

- Regler för upphandling
- Tillämpningsföreskrifter
- Förkortningar
- Upphandlingsmatris
- Sammanställning på yttrande och svar
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Tekniska nämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tekniska nämnden
Dokumentet gäller till och med: 2019
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Regler för
upphandling
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen
och sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den
konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella,
förutsägbara och icke-diskriminerande.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Reglerna gäller, utöver lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om valbarhetssystem (LOV), all Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.
De omfattar alla Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där
Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla dessa i
ordet ”kommunen”.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad kravställning, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att se även till
kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger bl.a. att medverka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av Upphandlingsavdelningen i medverkan av den mest lämpliga kompetensen i verksamheterna
för de aktuella varorna eller tjänsterna. Tekniska nämnden tillsätter Upphandlingsrådet som
avgör vilka intressen som är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns i
övergripande ramavtal. Ingångna avtalen ska användas, och avrop ska ske enligt avtal. Om
ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter om
det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna förvaltningar
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och bolag utan även med andra kommuner och kommunala bolag, kommunförbund, landsting och statliga myndigheter.

Verksamhetsövergripande upphandlingar
Verksamhetsövergripande upphandling ska ske där det finns ett gemensamt behov hos flera
förvaltningar, bolag eller samarbetsparter. Upphandlingen ska genomföras av Upphandlingsavdelningen eller någon av de deltagande verksamheterna.
Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för kontroll av behov,
upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Saknas kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.
Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske när behovet endast berör en verksamhet. Saknas
kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.

Direktupphandling
Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar räknas samman. Den som upphandlar måste därför kontrollera både avtalets totala värde och liknande
direktupphandlingar, även som löper över flera år.
Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara. Direkt-upphandlingar ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett halvt basbelopp behöver dock inte
konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från direktupphandlingsreglerna, t.ex. om
endast en leverantör är aktuell. Sådana avsteg ska rapporteras skriftligt till Upphandlingsavdelningen med motivering.

Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från lagen om
offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall. Saknar verksamheten
kompetens för prövningen ska jurist på Stadskansliet tillfrågas.
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Förhållningssätt
Affärsetik
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk.
Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda
därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.
Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en
nära affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land
där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören betalat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen
ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Vi ska
välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören
ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen
grundas på livscykeln. Förfrågningsunderlaget ska tydligt visa vilka parametrar som ingår.
Kraven måste vara proportionerliga, ha en koppling till varan eller tjänsten, vara möjliga att
kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra regioner eller länder.
Sociala och etiska hänsyn
Borås Stad ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska tas hänsyn till ILO:s konventioner
om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att leverantörens verksamhet följer lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive arbetarskydd,
arbetsmiljö och minimilön.
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I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som anställda i
kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i verksamheten. Villkor
om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra upphandlingar.

Tilldelningsbeslut
Upphandlingschef har delegation att fatta tilldelningsbeslut vid samordnade upphandlingar
samt vid verksamhetsövergripande upphandlingar som har genomförts av Upphandlingsavdelningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte genomförs av Upphandlingsavdelningen ska tilldelningsbeslut fattas av parterna var för sig eller av den part som företräder
de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska tilldelningsbeslut fattas av nämnd eller enligt delegation.

Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för såväl varor som
tjänster.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Upphandlingsavdelningen att träffa avtal vid samordnad upphandling.
Skyldighet att använda avtal
Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare
Om inte annat beslutas har upphandlingschefen, vid samordnade upphandlingar, delegation
att underteckna avtal, besluta om förändringar och förlängning av avtal, samt att godkänna
överlåtelse till ny leverantör vid företagsövertagande.
Vid verksamhetsövergripande upphandling ska avtalet undertecknas av upphandlingschefen
förutsatt att upphandlingen genomförts av Upphandlingsavdelningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte har genomförts av Upphandlingsavdelningen ska avtalet undertecknas av parterna var för sig eller av den part som företräder
de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska avtal tecknas av
nämnd eller enligt delegation.
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Registrering och förvaring
Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. Avtalsdatabasen ska vara
tillgänglig via kommunens intranät. Direktupphandlingar registreras i direktupphandlingsmodulen.

Uppföljning och kontroll
Upphandlingen ska innehålla vitesklausuler och ge kommunen rätt att häva hela avtalet vid
en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar för eventuella
underleverantörer som för sig själv.
Upphandlande myndighet ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor och
tjänster. Kommunen kan anlita oberoende kontrollör eller myndighet för kontroll. Kommunen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om lagar och avtal följs.

Ansvar
Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser
sker till avtalade villkor och att beloppsgränser kopplade till upphandling inte överskrids.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ska strategiskt styra koncernöverskridande upphandlingsverksamhet
samt vara kommunens kompetenscentrum och inköpscentral.
Upphandlingsrådet
Tekniska nämnden utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer. Rådets
uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med utgångspunkt i
att skapa synergi för hela koncernen.

Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.
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Tekniska nämnden
Sida
1(1)
Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05

2015-09-17

Dnr 2014/486 571

Kommunfullmäktige

Borås Stads uppförandekod
Tekniska nämndens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads uppförandekod samt att vidaresända dessa till Kommunfullmäktige, för beslut.

Tekniska nämndensuppdrag
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet.
Denna uppdaterade uppförandekod som är uppbyggd på CSR ska ersätta den tidigare
beslutad uppförandekod (motsvarande f d TCO’s ).
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

Bilaga:

- Borås Stads uppförandekod

2015-09-10

UPPFÖRANDEKOD
Borås Stads (avtalspartners) ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin
verksamhet.
Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden
vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
•

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,

•

FN:s barnkonvention, artikel 32,

•

Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt

•

Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som
gäller i tillverkningslandet.

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER
Nationell lagstiftning
Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en
miniminivå för de anställdas villkor.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)
Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp,
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)
Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där
föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda
får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den
lagliga gränsen och övertid ska vara betald.
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MILJÖ
Leverantören ska ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt
avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan
och naturen säkert sätt.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska
informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång
till och använda relevant skyddsutrustning.

INSPEKTIONER
Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under dokumentet intygas att
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta
dokument.
Underskriften ger oss rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets
krav efterlevs.

---------------------------------------

--------------------------------------

Datum

Företagets namn

---------------------------------------

--------------------------------------

Signatur

Namnförtydligande

Yttrande angående Regler för upphandling
Inledning
Regler för upphandling har på remiss behandlats av Borås Stads förvaltningar och bolag. Av
dessa har 21 valt att svara. Av de förvaltningar och bolag som svarade på remissen har 11
tillstyrkt, 7 avstyrkt och 3 avstått från att svara.
I de yttranden som har inkommit har det avgivits flera intressanta kommentarer och
invändningar gällande olika delar av regler för upphandling. Dessa har behandlats och nedan
lämnas svar och förtydliganden kring de olika kommentarerna och invändningarna.

Kommunens gemensamma bästa
•

Kommunens gemensamma bästa bör framgå ännu tydligare
Svar: Kommunens gemensamma bästa är grunden för regler för upphandling. Det
framgår redan tydligt i reglerna. Men med tanke på att reglerna är ett övergripande
dokument så bör det inte regleras för detaljerat för att inte riskera att allt för snäva
ramar skapas.

•

Kommunens gemensamma bästa har inte företräde framför bolagens egna
intressen
Svar: Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som
aktiebolagslagen. För bostadsbolagen finns även bestämmelser i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen). Det finns inga
bestämmelser i någon av dessa lagar som invänder mot att bolagen ser till
kommunens gemensamma bästa.
Den enda bestämmelsen i allbolagen som har relevans för frågan är att det i 2 § anges
att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Regler för upphandling
innebär inte något hinder från att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga
principer, att genomföra gemensamma upphandlingar kan snarare innebära en
minskning av kostnaderna, eftersom det vid större volymer är lättare att upphandla
varor, tjänster och entreprenader med bättre villkor, utan att kompromissa kring
verksamhetens behov.
Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. Oavsett
så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. Eftersom bolagen
ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att bolagen ska medverka
till Borås Stads gemensamma bästa.

Bolagens intresse kan aldrig anses ha företräde framför kommunens gemensamma
bästa.
•

Upphandlar via inköpscentraler
Svar: Förvaltningar och bolag ansvarar själva för sina verksamhetsspecifika
upphandlingar och kan genomföra dessa via olika inköpscentraler. De ska
dock fortfarande kontrollera om det finns andra förvaltningar och bolag som
har samma behov och om så är fallet genomföra en verksamhetsövergripande
upphandling, även denna kan genomföras via en inköpscentral.
Vid samordnade upphandlingar genomförs dessa via
upphandlingsavdelningen. Skulle det visa sig att en inköpscentral kan
genomföra bättre upphandlingar finns det ingen anledning att inte använda de
avtalen för hela Borås Stads räkning för att bidra till kommunens
gemensamma bästa.

De olika varianterna av upphandlingar
•

Förtydliga begreppet verksamhetsövergripande
Svar: Regler för upphandling har uppdaterats så att det tydligare framgår att det finns
tre varianter av upphandlingar: verksamhetsspecifika, verksamhetsövergripande och
samordnade.
De verksamhetsspecifika upphandlingarna används när det är ett behov som är
specifikt för en verksamhet, ingen annan av Borås Stads verksamheter har samma
behov. Verksamhetsspecifika upphandlingar kan utföras av upphandlingsavdelningen
genom att verksamheten lämnar in en beställning till upphandlingsavdelningen. Det
är även möjligt för verksamheten att själva utföra upphandlingen, dock så ska den
utföras i enlighet med regler för upphandling. Genomförs upphandlingen av en nämnd
eller ett bolag ansvarar den för samtliga delar av upphandlingen, exempelvis kontroll
av om det finns ytterligare förvaltningar och bolag som har samma behov, kontroll av
leverantörer, avtalsuppföljning och avtalsfrågor.
De verksamhetsövergripande upphandlingarna blir aktuella när flera nämnder eller
bolag, men inte alla, har behov av samma sak. Verksamhetsövergripande
upphandlingar kan genomföras antingen av upphandlingsavdelningen eller av någon
av de deltagande nämnderna eller bolagen. Genomförs upphandlingen av
upphandlingsavdelningen ska en beställning lämnas in av någon av de deltagande
förvaltningarna eller bolagen. Genomförs upphandlingen av en nämnd eller ett bolag
ansvarar den för samtliga delar av upphandlingen, exempelvis kontroll av om det
finns ytterligare förvaltningar och bolag som har samma behov, kontroll av
leverantörer, avtalsuppföljning och avtalsfrågor.

Samordnade upphandlingar genomförs av upphandlingsavdelningen och samtliga
förvaltningar och bolag är deltagare i upphandlingarna. Det handlar om
upphandlingar av varor eller tjänster som samtliga förvaltningar och bolag använder
sig av, exempelvis möbler och kontorsmaterial.
Vid samtliga upphandlingar, oavsett vilken variant som används, ska Vision 2025,
sociala-, etiska-, och miljöaspekter beaktas. Ansvaret för att detta beaktas ligger på
den som genomför upphandlingen.
•

Vem ansvarar för kontrollen om behov finns hos andra förvaltningar eller bolag
Svar: Den förvaltning eller det bolag som har ett behov av att genomföra en
upphandling och som själva vill genomföra upphandlingen ska även kontrollera om
samma behov finns hos andra förvaltningar eller bolag. Finns det ytterligare någon
förvaltning eller bolag som har ett sådant behov övergår upphandlingen till att vara
en verksamhetsövergripande upphandling. Om förvaltningen eller bolaget inte har
möjlighet till, eller inte vill, genomföra upphandlingen ska upphandlingsavdelningen
användas. Genomförs upphandlingen av en nämnd eller ett bolag ansvarar den för
samtliga delar av upphandlingen, exempelvis, kontroll av leverantörer,
avtalsuppföljning och avtalsfrågor, och inte enbart kontroll av om det finns ytterligare
förvaltningar och bolag som har samma behov. Används upphandlingsavdelningen
övertar de ansvaret för upphandlingen.

•

Bör tydliggöras om det är Tekniska eller Upphandlingsrådet som avgör vilka
områden som är aktuella för samordnad upphandling
Svar: Upphandlingsrådet avgör vilka områden som ska vara föremål för samordnad
upphandling.

Direktupphandlingar
•

Det bör förtydligas hur värdet på direktupphandlingar fastställs
Svar: Värdet för hela upphandlingen ska ingå, inklusive eventuella förlängningar.
Samtliga varor eller tjänster av samma sort ska ingå. Direktupphandlingen kan inte
avse längre tid än som ryms inom direktupphandlingsgränsen. Exempelvis om den
upphandlande enheten i enlighet med LOU handlar varor, tjänster eller
entreprenader, av samma slag, för 250 000 om året kan avtalet sträcka sig två år. Det
är inte möjligt att, med vetskap om att behovet är fortlöpande över flera år, dela upp
värdet för att komma under direktupphandlingsgränsen. Är värdet högre än
direktupphandlingsgränsen ska något annat upphandlingsförfarande användas. Vid
osäkerhet kring beräkningen kontakta upphandlingsavdelningen.

För att upphandlingsavdelningen ska kunna skapa en översikt över vilket behov som
finns hos de olika verksamheterna ska direktupphandlingsmodulen användas. Genom
detta finns det sedan möjligheter att se för vilka områden det finns behov av antingen
samordnade eller verksamhetsövergripande upphandlingar. För att skapa en
rättvisande översikt är det av vikt att även de avsteg som gjorts från
direktupphandlingsreglerna, samt varför avstegen har gjorts, rapporteras till
upphandlingsavdelningen.
•

Vem kontrollerar avtalstroheten samt direktupphandlingsgränserna
Svar: Varje nämnd och bolag svarar själva för kontrollen av såväl avtalstroheten som
direktupphandlingsgränserna. När det gäller direktupphandlingsgränserna kommer
upphandlingsavdelningen att ha en överblick över vilka direktupphandlingar som
genomför samt deras värde.

•

Vilka kommer ges behörighet till direktupphandlingsmodulen
Svar: Certifierade inköpare kommer ges tillgång till direktupphandlingsmodulen.
Vilka som ska utses till certifierade inköpare bestämmer varje förvaltning och bolag
själva.

Sociala, etiska och miljömässiga krav
•

De sociala, etiska och miljömässiga kraven bör förtydligas och Tekniska
Nämnden bör ha ansvaret
Svar: Det är inte lämpligt att i reglerna ytterligare förtydliga vilka krav som ska
ställas avseende sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Detta eftersom vilka krav
som kan ställas varierar beroende på vad det är som upphandlas i det specifika fallet.
Kraven måste därför anpassas efter varje specifik upphandling och det är därför inte
lämpligt att ställa tydligare krav i reglerna.
Ansvaret för kraven bör ligga på Tekniska nämnden, men detta kräver att resurser
allokeras till upphandlingsavdelningen för att göra det möjligt att driva och följa upp
kravställningen. Annars ska ansvaret för kraven ligga på de verksamheter som
normalt driver dessa frågor. Ansvaret för exempelvis miljökrav bör i så fall ligga på
Miljönämnden.

•

Det bör ställas högre miljökrav samt krav på fairtrade
Svar: MSR:s baskrav används för de områden de finns tillgängliga på.
Upphandlingsavdelningen har dessutom, i sammarbete med miljöförvaltningen,
identifierat vissa områden där högre krav ställs. Ett exempel på ett sådant område är

städ- och kemprodukter. Nivån på miljökraven behöver anpassas efter den aktuella
upphandlingen, eftersom samtliga branscher inte uppfyller samma nivå när det gäller
miljökrav. Borås Stad kan med fördel arbeta för att ställa krav på den högsta lämpliga
nivån i varje upphandling men det vore lämpligare att anpassa miljökraven till varje
specifik upphandling än att fastställa dessa i regler för upphandling.
Vad gäller fairtrade så är det idaginte möjligt att ställa krav på ett specifikt socialt
märke. Det är möjligt att ställa krav som ingår i det sociala märket men i så fall måste
även andra märkningar eller specifikationer som visar på att kravet är uppfyllt
godtas. Kompetensen för att avgöra huruvida andra märkningar eller inlämnade
specifikationer uppfyller kraven saknas idag.
För att kunna ställa sådana miljömässiga och sociala krav behöver resurser allokeras
till upphandlingsavdelningen för att möjliggöra en uppbyggnad av lämplig kompetens
vad gäller kravställning och uppföljning av dessa sorters krav.
•

Det bör framgå hur sociala, etiska och miljömässiga krav ska viktas i
upphandlingarna
Svar: Hur kraven ska viktas gentemot varandra är något som måste bestämmas vid
varje upphandling. Det är inte lämpligt att i förväg fastställa hur de ska viktas i
samtliga upphandlingar eftersom upphandlingarna kan gälla så vitt skilda områden
att samtliga krav kanske inte kan ställas i samtliga upphandlingar. Exempelvis så är
inte alla krav som ställs i en upphandling avseende vård lämpliga att ställa i en
upphandling av en lastbil, och vise versa.

Lagar, regler och konventioner
•

Bör framgå att leverantörerna ska följa svenska lagar och regler
Svar: Samtliga leverantörer, såväl svenska som utländska, som bedriver verksamhet i
Sverige ska följa svenska lagar och regler. Detta gäller utan att det behöver skrivas in
i regler för upphandling.

•

Det bör framgå att regler för upphandling ska följas
Svar: Enligt Borås Stads definition så är regler ”absoluta gränser och ska-krav”.
Härav följer att reglerna ska följas även om det inte uttryckligen anges.

•

Samtliga ILO konventioner bör användas inte bara kärnkonventionerna
Svar: Totalt finns det 189 ILO konventioner, Sverige har ratificerat 93 av dessa.

De olika konventionerna reglerar en stor variation av områden och det finns ingen
upphandling som passar in på samtliga konventioner. Därför är det lämpligt att
endast använda kärnkonventionerna i regler för upphandling. De övriga
konventionerna kan med fördel användas i de upphandlingar som är lämpliga. Detta
måste dock avgöras från fall till fall av den upphandlande enhet som genomför
upphandlingen. Ska upphandlingsavdelningen svara för vilka konventioner som är
lämpliga att använda i olika upphandlingar behöver resurser allokeras till
upphandlingsavdelningen för att kunna bygga upp denna kompetens.
•

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör
finnas med i reglerna
Svar: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har
ratificerats av Sverige och samtliga delar av konventionen uppfylls genom gällande
lagar. Lagar gäller för samtliga leverantörer utan att något krav behöver ställas
avseende detta. Dessutom så återfinns förbud mot diskriminering av personer med
funktionsnedsättning i Borås Stads uppförandekod, vilken ska användas vid
upphandling.

Tillämpningsföreskrifter, rutiner och mallar
•

Det behövs tydliga tillämpningsföreskrifter och mallar
Svar: Regler för upphandling kommer att kompletteras med tillämpningsföreskrifter.
Dessa kommer dock inte vara en del av reglerna utan en kompletterande handling.
Tillämpningsföreskrifterna kommer att bestå utav förtydliganden kring hur regler för
upphandling ska tolkas och användas. De är således inte tänkta att fungera som en
upphandlingsmanual.

Löner
•

Bör framgå att leverantörerna ska ha kollektivavtalsenliga löner
Svar: Det framgår av Borås Stads uppförandekod att leverantörerna ska tillförsäkra
sina anställda skäliga löner. Det är inte möjligt att i ett upphandlingsförfarande kräva
att leverantören ska ha, eller uppfylla samtliga delar av, ett kollektivavtal. Det finns
möjlighet att kräva en viss miniminivå på löner, men endast för de anställda som
direkt är kopplade till det som upphandlas. Det är således inte möjligt att ställa ett
sådant krav i annat än i vissa upphandlingar. Det är därför inte lämpligt att detta
framgår i regler för upphandling utan det är något som får avgöras i varje specifik

upphandling. Just nu pågar det ett lagstiftningsarbete angående
kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar på nationell nivå. Borås Stad bör
invänta utredningen gällande den del som handlar om löner.
•

Hur genomförs kontroll av att utlänska leverantörer följer, i det landet, gällande
minimilöner?
Svar: Varje leverantör ska följa de lagar som är tillämpliga på det aktuella avtalet. En
förutsättning för att kunna skapa bra affärer är att lita på att leverantörerna följer de
lagar som finns i det land där leverantören är etablerad. Eftersom det inte finns några
lagstadgade minimilöner i Sverige finns det ingen nationell lägsta nivå att kontrollera
de svenska leverantörernas löner gentemot. Att genomföra en strängare kontroll av
utländska leverantörer än av svenska skulle strida mot likabehandlingsprincipen.
Därför görs kontroller när det uppkommer något som ger anledning att misstänka att
leverantören inte följer lagarna.

Upphandlingsrådet
•

Det bör finnas två upphandlingsråd (ett för den mjuka sektorn och ett för den
hårda sektorn)
Svar: Huruvida det ska finnas ett eller två upphandlingsråd är inget som behöver
framgå i regler för upphandling. Frågan är dock intressant men behöver granskas i
ett senare skede.

•

KS bör utse deltagarna i upphandlingsrådet
Svar: KS kan med fördel ut se deltagarna i upphandlingsrådet. Förslaget kring vilka
som ska utses bör dock komma från Tekniska nämnden eftersom samordningen
hanteras där.

Livscykelkostnad
•

Cirkulära affärsmodeler bör finnas med i reglerna
Svar: Cirkulära affärsmodeller är intressant att använda i vissa upphandlingar, det är
dock något som behöver arbetas in i organisationen. Ett första steg i denna riktning är
användandet av livscykelkostnad. När Borås Stad är mogen för det kan cirkulära
affärsmodeller införas. Det är dock inget som bör ingå i regler för upphandling.

•

Behöver kunna använda andra parametrar än energi, drift och underhåll vid
upphandlingar med livscykelkostnad
Svar: I reglerna framgår det att livscykelkostnad ska användas vid upphandlingar som
medför kostnader för energi, drift och underhåll. Det finns ingen begränsning till att
det bara är dessa parametrar som ska beaktas, utan samtliga parametrar som är av
intresse vid den aktuella upphandlingen ska beaktas.

Bolagen
•

Bolagen kan inte lämna generell fullmakt till upphandlingsavdelningen
Svar: Fullmakten avser samordnade upphandlingar inte verksamhetsspecifika eller
verksamhetsövergripande upphandlingar. Fullmakten avser deltagande, beslut om
tilldelning eller avbrytande, avtalstecknande och rätt att representera bolagen vid en
eventuell överprövning. Det finns inget som hindrar bolagen från att lämna en sådan
fullmakt till Tekniska nämnden eftersom bolagen är en del av Borås Stad.

•

Bedriver en konkurrensutsatt verksamhet och gemensamma upphandlingar
skulle minska lönsamheten
Svar: Det finns ingen anledning till att samordnade upphandlingar skulle minska
bolagens lönsamhet. Tvärtom bör användandet av en större volym i merparten av
upphandlingarna medföra att bättre resultat kan uppnås, exempelvis vad gäller
villkor, utbud och priser, vilket kan leda till en högre lönsamhet.

•

LUF kontra regler för upphandling
Svar: Regler för upphandling ska gälla utöver den för varje upphandling aktuella
upphandlingslagstiftningen.
De verksamheter som omfattas av LUF kan givetvis använda sig fullt ut av LUF i
verksamhetsspecifika upphandlingar. Detta förutsätter dock att inga avsteg från regler
för upphandling görs. Vidare så omfattas LUF, precis som LOU, av de EU rättsliga
principerna. Därför är det endast möjligt att använda fördelarna i LUF på ett sådant
sätt att avsteg inte görs från principerna om likabehandling, proportionalitet och ickediskriminering, etc.

Övrigt
•

Avtalskatalogen bör förbättras avseende sökbarheten
Svar: Arbetet med att förbättra avtalskatalogen pågår. Sökbarheten kommer att
förbättras desto fler avtal som finns publicerade samt desto mer likformade dessa
avtal och den ytterligare information som publiceras i avtalskatalogen är utformade.

•

Prislistor som gäller avtal inom beställare/utförare konceptet bör inte finnas
tillgängliga i avtalsdatabasen
Svar: Varje upphandling är unik och det måste därför avgöras från fall till fall vad
som ska publiceras i avtalskatalogen. En avvägning behöver göras i varje
upphandling mellan vikten av att hemlighålla, exempelvis avseende prislistor eller
affärshemligheter, och vilka konsekvenser det eventuellt leder till. En sådan
sekretessprövning ska göras varje gång en handling begärs ut och inte bara under
upphandlingsprocessen. Det bör inte fastställas i reglerna att sådana prislistor inte
ska finnas i avtalskatalogen.

•

Det bör framgå i reglerna att inköp av konst är undantaget från kravet på
upphandling
Svar: Det framgår i reglerna (på sid. 3) att reglerna gäller utöver LOU. Därav följer
att den konst som är undantagen från upphandling enligt LOU inte heller behöver
upphandlas. Den konst som inte omfattas av undantaget i LOU ska upphandlas enligt
såväl LOU som regler för upphandling. Huruvida den aktuella konsten är undantagen
behöver avgöras från fall till fall. Saknas kompetensen för att avgöra om den aktuella
konsten ska upphandlas eller inte ska upphandlingsavdelningen kontaktas.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Hanna Werner (MP):
Inköp i tiden
Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara mål
och metoder för upphandling och inköp, att en policy och handlingsplan för
etiska/sociala krav vid upphandling och inköp tas fram samt att Borås Stad tar initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och tjänstemän vad gäller inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, som den 14 december 2011 har
yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyrelsen har den 7 mars lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om
”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom att
anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som ska regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Föreslagna regler utgår ifrån att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vid alla upphandlingar ska sociala och etiska
krav ställas. Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag
som legat till grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur de sociala, etiska och miljömässiga kraven bör ställas vid upphandlingar.
Uppföljning av kommunens miljömål sker redan idag då ekologiska inköp och inköp
av etiska produkter ska redovisas av alla nämnder och bolag i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om kompetensutveckling. Inköpsoch upphandlingsfrågor är av stor strategisk vikt, vilket förslaget i omorganisationen
att Upphandlingsavdelningen flyttar till Kommunstyrelsen tydliggör.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion:

Inköp i tiden.
Sveriges kommuner är stora inköpare av allt från mat och gatsten till tjänster som t ex
handledning. Man har därigenom goda möjligheter att i sina upphandlingar agera för en
långsiktigt hållbar utveckling. I Borås upphandlas ofta i stora kvantiteter, vilket gynnar stora
leverantörer och ökar risken för långa miljöbelastande transporter. Att köpa stora volymer
samtidigt minskar också möjligheten för mindre lokala leverantörer att lämna anbud och
riskerar försvåra för de företag som levererar ekologiska och socialt/etiskt märkta
produkter.
Lagen om offentlig upphandling och EU:s regelverk används ofta som argument för att inte
ställa miljökrav och etiska/sociala krav. Erfarenheter från kommuner och landsting runt om
i Sverige visar att det inte är regelverket som hindrar. Framgång handlar i stället om
politisk vilja, ett förtroendefullt samarbete mellan politiker och upphandlande tjänstemän
samt kunskap om hur kraven ska ställas på ett konkurrensneutralt sätt. Det finns flera
exempel på kommuner/landsting som lyckats bra på detta område t ex Lund och Region
Skåne.
Borås stads miljöpolicy har höga mål på många områden t ex att minska miljöbelastande
transporter och att öka andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna. Borås behöver nu
göra kraftansträngningar, för att verkligen komma en bit på väg mot att nå miljömålen. Då
har upphandling och inköp en nyckelroll. En bra början är att göra förfrågningsunderlagen
så enkla som möjligt; att dela upp upphandlingen i mindre delar dvs. att precisera
underlagen produktspecifikt, att upphandla varor och transporter separat samt att
uppmuntra säsongsvariationer på matsedlarna i kommunen.
När det gäller sociala/etiska krav skulle Borås kunna följa Västra Götalandsregionens
exempel och börja ställa krav på ett antal utvalda produkter för att sedan gradvis öka
omfattningen.
Miljöpartiet vill att de små och medelstora företagen i Sjuhärad ska kunna delta när Borås
stad köper in varor och tjänster och vi vill även att sociala/etiska krav successivt införs.
Detta skulle gynna människor, miljö, kvalitet och ekonomi.
Därför yrkar jag:
att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara mål och
metoder för upphandling och inköp, som underlättar för verksamheterna att
nå kommunens miljömål.
att Borås Stad tar fram en policy och handlingsplan för etiska/sociala krav vid upphandling
och inköp.
att Borås Stad tar initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och
tjänstemän vad gäller inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Hanna Werner
Fullmäktigeledamot
Miljöpartiet
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Svar på motion om Inköp i tiden från Hanna Werner (MP)
Upphandlingsavdelningen genomför alla upphandlingar i samråd med kommunens
olika verksamheter. När det gäller livsmedelsupphandlingarna sker dessa i samråd
med stadens högst ansvariga tjänstemän för kostfrågor samt med köksrepresentanter
från förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. I varje upphandling som
Upphandlingsavdelningen genomför ställs kravet att anbudsgivaren (och valda
leverantörer) skall acceptera och följa TCO:s uppförandekod.
Upphandlingsavdelningen arbetar ständigt med att förenkla förfrågningsunderlag
samt på andra sätt underlätta för anbudsgivare genom t ex elektronisk anbudsgivning
och möjlighet att lämna anbud per produktgrupp och per kommun.
Kommunens kök har under en längre period arbetat med att servera
säsongsanpassade produkter. När det gäller miljöbelastning och livsmedel är
framställning av produkten den stora miljöbelastningen och inte transporterna.
I nuvarande och i kommande livsmedelsavtal erbjuds en stor del ekologiska och etiskt
märkta produkter. I de nya avtal som börjar gälla den 1 mars 2012 finns reglerat att
leverantören även skall informera kommunen om nytillkomna ekologiska och etiskt
märkta produkter. På intranätet under Upphandlingsavdelningens information finns
de upphandlade ekologiska och etiskt märkta produkterna väl synliga. I stadens
elektroniska beställningsportal är det möjligt att med en sökfunktion hitta miljömärkta
produkter vilket underlättar för beställarna vid köp. De etiskt märkta produkterna kan
enkelt finnas genom att beställaren i sökmotorn anger t ex fair. Då presenteras
samtliga produkter som är fairtrademärkta. Upphandlingsavdelningen ansvarar inte
för själva inköpen, det är upp till verksamheten att välja ekologiska och etiskt märkta
produkter när beställning sker.
Kommunstyrelsen fattade den 19 september 2011 ett beslut om att alla nämnder och
bolag i delårsrapport och årsrapport skall redovisa inköpen av etiska produkter.
Redan idag följs de ekologiska inköpen upp och detta kommer nu också att ske med
de etiskt märkta produkterna per nämnd/bolag. Upphandlingsavdelningen har sedan
flera år tillbaka tagit fram statistik för kommunens etiska köp, men ej per nämnd eller
bolag. I och med Kommunstyrelsens beslut kommer dessa uppgifter redovisas ännu
tydligare än vad som skett hittills.
Ny upphandlingspolicy samt nya inköpsriktlinjer kommer att tas fram, troligtvis under
våren år 2012. I dessa dokument kommer upphandlingskrav på etiska och ekologiska
produkter att regleras. Det är även tänkbart att sociala krav kommer att nämnas i
dessa dokument. Ny upphandlingschef tillträder i slutet av januari 2012 och en av
hans första uppgifter är framtagning av dessa dokument.
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Det är en god idé att staden har en gemensam kompetensutveckling för politiker och
tjänstemän i inköpsfrågor. Stadens Personal- och förhandlingsavdelning som redan
idag arbetar med kompetensutveckling skulle ev. kunna bistå med utbildning i inköp
med hänsyn till miljö och etiska frågor.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
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Dnr 2011/KS0602

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP);
Social hänsyn vid upphandling!
Ann-Marie Ekström (FP) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november lämnat en motion om social hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har den
13 juni 2013 yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyreslen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska nämnden
redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur sociala
krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden där
många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som kan
vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är lämpligt
i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
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KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

MOTION
Social hänsyn vid upphandling
Idag jobbas det på många olika sätt för att få långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Bland annat är arbetsintegrerande
sociala företag ett alternativ.
Definition av arbetsintegrerande sociala företag enligt Tillväxtverket;
”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och
säljer varor och/eller tjänster):
•med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
•som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
•som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
•som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet”
Ett arbetsintegrerat socialt företag drivs ofta i form av ekonomisk förening och kan ha både privata
företag, personer samt offentliga förvaltningar som kunder. Man bedriver ofta en mångfacetterad
verksamhet, vilket kan vara en kombination av caféverksamhet, trädgårdsskötsel, städning etc.
beroende på vilken bakgrund medarbetarna har i det arbetsintegrerande sociala företaget. Denna
typ av verksamhet kan även bedriva rehabilitering, genom att ta hand om personer som behöver ha
stöd och stöttning för att komma tillbaka till arbetsliv eller komma ur ett missbruk. Dessa tjänster
upphandlas då av det offentliga.
Det är vid upphandling problem kan uppstå. Antingen det handlar om rehabiliteringstjänster eller
köp av tjänster kring trädgårdsskötsel och städning. Risken finns att ett socialt integrerat företag inte
kommer med i en upphandling på grund av att det är för litet och inte kan konkurrera med större
leverantörer.
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) ska vara ett hjälpmedel i arbetet att upphandla olika varor
och tjänster inom offentlig verksamhet. Det är viktigt att regelverket följs för att skapa mesta möjliga
nytta för medborgarnas inbetalda skattepengar.
Det är dock en missuppfattning att det alltid handlar om att upphandla en specifik vara eller tjänst till
lägsta möjliga pris. Lagen ger även utrymme för att upphandla med sociala kriterier. Men det finns
ingen tradition och få konkreta exempel på offentlig upphandling där sociala kriterier har använts.
Det är också en missuppfattning att EU:s regler skulle vara hindrande. Det är snarare tvärtom.
EU-kommission förespråkade tidigt att man ska ta hänsyn till sociala aspekter vid upphandling. I
skriften ”Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling”
utgiven av EU-kommissionen finns beskrivet hur man kan ta hänsyn till sociala kriterier vid
upphandling. Bland annat kan stödjandet av ”social integration” och att främja den sociala
ekonomins organisationer vara relevant för upphandling. Liksom att främja ”små och medelstora
företag” i den mån de kan kopplas till sociala hänsyn.

Även svensk lagstiftning (LOU) tydliggör möjligheten.
”En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur
ett kontrakt skall fullgöras.” (LOU 2007:1091, 6 kap 13 §)

För att förtydliga att sociala kriterier är möjliga vid upphandling i Borås stad bör principer för sådana
fastställas.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
att principer för sociala kriterier vid upphandling i Borås Stad tas fram och att dessa fastställs av
kommunfullmäktige.

Ann-Marie Ekström (FP)

Sida

REMISSVAR

1(1)

Datum

Diarienummer

2013-06-13

2011/826 571

Handläggare, telefon
Iqbal Musaji, 033-35 70 05

Kommunstyrelsen

Motion om social hänsyn vid upphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0602

Nämndens beslut
Nämnden ställer sig positiv till att principer fastställs gällande sociala kriterier vid upphandling.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen
från Folkpartiet Liberalerna föreslås att man bör fastställa principer för sociala kriterier vid
upphandling i Borås Stad. Som man nämner i motionen möjliggör lagen att kunna ställa särskilda
sociala villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. I dagsläget ställer Borås Stad krav på socialt
ansvarstagande genom t.ex. rättvisemärkt kaffe samt genom att delta i SKL revisioner gällande
sociala och etiska krav på upphandlade företag.
Social integration och inom ramen för detta främja små och medelstora företag kräver att man
identifierar upphandlingsobjekt lämpade för detta ändamål. Därefter paketera dessa så att det blir
möjligt för de sociala företag att delta i upphandlingen.
Tekniska nämnden föreslår att man politiskt tittar över ramarna för det sociala hänsynstagandet i
Borås Stad. Detta för att underlätta vilket/vilka uttryck det sociala hänsynstagandet ska tas i
upphandlingen.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson

E15

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S)
och Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid
upphandling
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.

2016-04-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0552 050
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 357184
Datum/avdelningschef: 2016-04-04/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2015/KS0552

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP); Social
hänsyn vid upphandling
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social hänsyn
vid upphandling. Tekniska nämnden har den 13 september 2015 yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyreslen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska nämnden
redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur sociala
krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden där
många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som kan
vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är lämpligt
i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion:

Social hänsyn vid upphandling
Sedan EU reviderat sitt regelverk för offentlig upphandling (LOU‐direktiv 2014/24/EU) står
det klart att upphandling kan användas för att uppnå social hållbarhet. I Göteborg har en
pilotverksamhet startats i syfte att nå stadens mål att öka möjligheten till anställning för
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.
I Göteborgs fall fokuseras särskilt på ungdomar, utrikesfödda och personer med
funktionsnedsättning. I Borås bedriver Arbetslivsförvaltningen redan idag ett framgångsrikt
arbete i syfte att möjliggöra att personer ur målgrupperna långtidsarbetslösa, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. Om sociala hänsyn
togs vid upphandling skulle emellertid fler sådana arbetstillfällen möjliggöras vilket skulle
leda till att än fler fick tillträde till arbetsmarknaden och de sociala klyftorna i staden skulle
minska.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet
att Kommunfullmäktige beslutar
* att möjligheten till social hänsyn vid upphandling utreds
Borås 2015‐08‐18
Ida Legnemark (V)
Ulf Olsson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)

Tekniska nämnden
Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05
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REMISSVAR
2015-10-13

Dnr 2015/667 571

Kommunstyrelsen

Motion: Social hänsyn vid upphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0552

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker att möjligheten till att social hänsyn vid upphandling utreds.

Nämndens yttrande

Det pågår ett arbete med att titta över hur Borås Stad ska tillämpa social hänsyn vid
upphandling men även utanför dess ramar. Gruppen som arbetar med detta kommer
under 4:e kvartalet 2015 leverera in en skrivelse om hur vi bör tackla denna frågeställning.
Gruppen består av två deltagare från Arbetslivsförvaltningen, en deltagare från
Arbetsförmedlingen, en deltagare från AB Bostäder Borås, en deltagare från Tekniska
förvaltningen och en deltagare från Stadskansliet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

E16

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr
sig om barnen i förskolan?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2016-04-06
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0337 710
Handläggare: Åke Thor, tfn 35 70 43
Datum/avdelningschef: 2016-04-07/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2012/KS0337

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD);
Vem bryr sig om barnen i förskolan?
Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 12 april 2012
lämnat en motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i förskolan.
Därefter har Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och KarlGustav Drotz (alla KD) till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari lämnat en motion om storleken på barngrupperna i förskolan. Kommunstyrelsen har den
18 april 2016 beslutat om ett svar på denna motion.
De båda motionerna handlar således i princip om samma sak. Av denna anledning
hänvisar Kommunstyrelsen till svaret på motionen från 2016 som svar på ovan
nämnda motion från Karl-Gustav Drotz.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelse i uppdrag att genomföra en skolstrukturutredning. Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Motion till kommunfullmäktige i Borås stad.

Vem bryr sig om barnen i förskolan?

Allt fler forskare, psykologer, läkare och pedagogisk personal beskriver en bild av förskolans
stora barngrupper som ett hot mot barnens hälsa. Vi politiker kan inte komma ifrån vårt
ansvar att de beslut vi fattar påverkar barnen i nuet och i framtiden.
Som arbetsgivare misshandlar vi vår personal inom förskolan som inte får förutsättningar att
följa den läroplan som finns för förskolan. Personalens arbetsmiljö inom förskolan, med dess
stora barngrupper, leder till ökad sjukfrånvaro och i värsta fall en depression som kan leda till
utbrändhet. Är Borås stad en bra arbetsgivare, som man säger sig vara, med dessa
förutsättningar?
Om man besöker internet och söker på barngrupper+förskolan får man över en halv miljon
träffar vilket talar sitt tydliga språk att frågan om barngruppernas storlek i förskolan
engagerar många människor.
1972 var rekommendationen att barngruppen skulle vara maximalt 10 – 12 barn i åldern l
yngre än tre år.
1984 tog kommunerna över ansvaret och sedan dess har det inte funnits några normer alls
när det gäller barngruppernas storlek. Skolverket gick ut 2005 och rekommenderade att det
ska vara maximalt 15 barn i en barngrupp.
Vi kristdemokrater föreslår att Borås stad tar fram riktlinjer för barngruppernas storlek och
även personaltäthet. Vi är medvetna om att det kommer att ta lite tid men någon gång måste
vi faktiskt börja. I avvaktan på nationella riktlinjer föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att småbarnsgruppen yngre än tre år, inklusive tretimmarsbarnen, skall vara högst 12 – 13
barn med tre anställda på heltid.
Att barn från tre till fem år, inklusive tretimmarsbarnen, skall vara högst 15 – 18 barn med tre
heltidsanställda.
Borås 2012-04-02

Karl-Gustav Drotz
Kristdemokraterna

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

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

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-03-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-03-30
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0644 514
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-03-21 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0644 514
Ert dnr SBN 2015-000272

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås
Stad
Nuvarande parkeringsnorm från 1998 behöver revideras och ett nytt förslag har tagits
fram. I den nya parkeringsnormen är parkeringstalen för bil sänkta med ca 10-15 %.
Minskningen är bland annat till för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Den nya
parkeringsnormen innehåller även cykelparkeringstal, vilket tillsammans med de
sänkta talen för bilparkering är ett steg mot en större andel hållbara transporter.
Den nya parkeringsnormen är dessutom mer flexibel än tidigare, då det finns möjligheter för byggherren att minska antalet bilplatser ytterligare. Minskningen kan göras
under förutsättning att byggherren exempelvis gör åtgärder för att det ska bli lättare
att använda kollektivtrafik eller cykel, alternativt att byggnationen ligger i ett läge med
god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Ytterligare en skillnad mot tidigare parkeringsnorm är att centrumzonen, men något
lägre parkeringstal, har utvidgats.
Parkeringstalen för både bilparkering och cykelparkering anges utifrån ett visst antal
användningar och kategorier. I huvudsak är kategorierna i den nya parkeringsnormen
samma som tidigare, men med vissa justeringar. Kategorierna har i vissa fall förtydligats och gjorts skarpare för att underlätta handläggning i detaljplan er och bygglov.
Erfarenhet har också visat att den gamla parkeringsnormen inte täcker in alla användningar som det finns behov av. I den nya parkeringsnormen finns därför nya kategorier, såsom smålägenheter, småskalig verksamhet i bostadskvarter, tränings/aktivitetslokal samt vård.
Kommunstyrelsen har tagit del av samtliga yttranden som inkommit samt avvaktat
den konsekvensanalys som gjorts. Ändringar bör göras utifrån inkomna synpunkter
samt slutsatserna i konsekvensanalysen.
Kommunstyrelsen anser att dokumentet ska delas upp där Kommunfullmäktige i
fortsättningen ska hantera riktlinjer på en övergripande nivå. De mer detaljerade frågorna ska sedan delegeras till Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till ett tvådelat
dokument, riktlinjer samt regler, samt översänder det till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning. Kommunstyrelsen kommer därefter be Kommunfullmäktige att anta
riktlinjer för parkering, som innehåller övergripande ställningstaganden om hur parkering ska anordnas vid stadsplanering. Därutöver ge delegation till Samhällsbyggnads-
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nämnden att anta en parkeringsnorm (regler) som bygger på de nyantaga riktlinjerna
men som har en detaljerad nivå, anpassad för nämndens myndighetsutövning. Denna
uppdelning bedöms dessutom kunna leda till snabbare beslutsprocesser vid framtida
uppdateringar av dokumenten.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

PARKERINGSNORM FÖR BORÅS STAD
REMISSFÖRSLAG 2015-09-15

1

Projektorganisation
Styrgrupp

Alf Iwarsson, Tekniska förvaltningen
Anders Engberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Klingström, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Säfsten, Miljöförvaltningen
Bengt Himmelmann, Stadskansliet

Projektledning

Anders Johansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eva-Marie Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Projektgrupp

Johanna Johansson, Miljöförvaltningen
Johanna Larsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karin Johansson, Stadskansliet
Lennart Johansson, Borås kommuns Parkerings AB
Maria Albertsson, Tekniska förvaltningen

Koucky & Partners AB har anlitats som stöd i framtagandet av parkeringsnormen, bl.a. för att ta fram
underlagsmaterial och förslag till parkeringstal och för att medverka i förankringsprocessen.
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Inledning
Parkering är en viktig del av stadens infrastruktur. Tillgänglighet bidrar till stadens attraktivitet och staden
ska planeras för att skapa goda möjligheter att nå ny bebyggelse med olika transportsätt. Parkeringsnormen
ger en bild av omfattningen av parkering som Borås Stad bedömer är lämplig, vid nybyggnation,
ombyggnation samt planering, för att verka mot stadens miljömål och ”Borås 2025 Vision och strategi”.
Befolkningen ökar med ungefär 1 procent varje år och den ökningen förväntas fortsätta. 65 procent av
kommunens befolkning bor i tätorten och ambitionen är att invånarantalet i centrum ska tredubblas. Stadens
utveckling kommer troligen också att påverkas i stor grad av Götalandsbanan, en ny snabbtågsförbindelse
mellan Stockholm och Göteborg. Med den förtätningsutveckling som sker ställs nya krav på hur vi arbetar
med parkeringsfrågor.

Varför en ny parkeringsnorm?
Parkeringsnormen från 1998 har visat sig föråldrad och det finns behov av att anpassa normen efter
utvecklingen i samhället samt till stadens visioner. För att hålla parkeringsnormen aktuell bör
parkeringsnormen även i fortsättningen ses över och eventuellt revideras en gång varje mandatperiod på
initiativ av Samhällsbyggnadsnämnden.
De viktigaste skillnaderna mot parkeringsnormen från 1998 är lägre parkeringstal, möjligheter att reducera
parkeringstalen och tal för cykelparkering. Cykelparkering är en viktig del av stadens infrastruktur och
därmed behövs också villkor för hur man ska arbeta med cykelparkering vid planläggning och
nybyggnation.
Parkeringsnormen är ett viktigt verktyg för kommunen. Normen ska ge staden goda möjligheter att verka
mot miljömål och Borås 2025. Därmed är parkeringstalen inriktade mot ökad cykling och förtätning i
centrum samt minskad bilanvändning. Det är också viktigt att normen ger tydliga förutsättningar för den
som vill bygga och verkar för att alla byggherrar behandlas lika. Genom att sätta upp regler för hur arbetet
med parkering ska gå till ges förutsättningar för effektivare handläggning och bättre service till
allmänheten.

Byggherrens roll
Byggherrar har en avgörande roll i skapandet av nya parkeringsplatser. De som nyttjar byggnaderna
behöver parkering och platserna ska anläggas på kvartersmark för att begränsa effekterna på gator, torg och
parker. Eftersom parkeringen är en del av stadens infrastruktur påverkas stadens attraktivitet om
investeringen i parkeringsplatser blir för låg. När parkeringsplatserna är för få ställs dessutom högre krav
på kommunen och fastighetsägare att bevaka så att inte mark på otillåtet sätt används till parkering.
Alla nybyggnadsprojekt är unika. Behovet och förutsättningarna för att ordna parkering skiljer sig mellan
olika platser i staden och olika byggprojekt. Det finns också olika inriktning mellan olika byggherrar vad
gäller vilken målgrupp de vänder sig till och vilken miljöprofil de arbetar efter. Parkeringsnormen ska ge
byggherrar möjlighet att anpassa antalet bilparkeringsplatser efter platsens närhet till kollektivtrafik och
lösningar som byggherren gör för att främja hållbart resande. När infrastrukturen fungerar väl för de som
går, cyklar och tar bussen behövs inte lika många parkeringsplatser.
Parkeringsnormen anger inga maxvärden, utan endast det minsta antalet parkeringsplatser som måste
anläggas. Det betyder att byggherren har möjlighet att anlägga fler parkeringsplatser än angivna
parkeringstal om det finns ett behov av det och om detaljplanen möjliggör det. I vissa lägen är det dock
olämpligt med fler parkeringsplatser än lägsta angivna. Det gäller framförallt i stadskärnan där ytorna är
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viktigare att använda för annat än parkering. Markparkering är ytkrävande och det kan i vissa lägen vara
mer passande att bygga parkering på höjden i garage, och således lämna plats för exempelvis mer grönyta.
Prövning av byggherrens förslag sker i detaljplaneprocess respektive bygglovshandläggning. Skäl för
mindre avvikelser från parkeringsnormen prövas av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid detaljplaner och
bygglovsärenden som avser stora anläggningar eller särskilt komplicerade fall bör en särskild
parkeringsutredning göras. Om en särskild parkeringsutredning tas fram för ett specifikt projekt med en
användning som inte innefattas i parkeringsnormen är det i linje med parkeringsnormens intentioner och
resultatet i utredningen bör följas.

Bakgrund
Parkeringsnormen och de parkeringstal som fastställs i dokumentet utgår ifrån antagna övergripande
målsättningar och styrdokument för Borås Stad. Parkeringsnormen utgår också ifrån de krav som ställs på
kommunen i Plan- och bygglagen.

Borås 2025
Borås Stad har i ”Borås 2025 Vision och strategi” satt en ram för all planering. Visionen anger bland annat
att samverkan mellan Göteborg och övriga Västsverige ska utvecklas för att fler ska få snabba, pålitliga och
hållbara transporter. Möjligheten för invånare och besökare att förflytta sig inom stadskärnan och till andra
delar av staden ska förbättras och miljövänliga resvanor och transportsystem ska stimuleras. Genom att
göra delar av stadskärnan bilfri kan de kollektiva transportsystemen dominera. Mötesplatser i det offentliga
rummet ska utvecklas med nya parker, grönytor och torg, Viskan ska få en mer framträdande plats i staden
och staden ska vara ren, snygg och trygg. Visionen siktar även på att tredubbla antalet invånare i
stadskärnan.

Borås Stads miljömål
I Borås Stads Miljömål 2013-2016 anges att kommunens miljöpolicy är att använda råvaror, mark och
energi så effektivt som möjligt. Flera etappmål i Borås Stads Miljömål 2013-2016 syftar till att
effektivisera våra resor och transporter. Trafikens miljöpåverkan ska minska och bilens dominans brytas.
Att arbeta med parkering som ett strategiskt verktyg för hållbar stadstrafik kan leda till en attraktiv stad
med högre framkomlighet, effektivare markutnyttjande och bättre luftkvalitet. Det kan också leda till att
resandet med kollektivtrafik och cykel ökar.
Att arbeta aktivt för att införa parkeringstal för cykel och reglera parkeringstalen för bil i centrala lägen
bidrar det till att det lokala energieffektiviseringsmålet nås och användningen av fossila bränslen och vår
klimatpåverkan minskar.

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap anges följande om parkering:
”9§ En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att…”
”…4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon…”
”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den
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finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta”
”10§ Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om friyta i 9§ första
stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.”

Svensk standard
I Svensk Standard ”Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” (SS914221:2006) beskrivs antalet
cyklar som behöver kunna rymmas i lägenheters förråd. Antalet stämmer överens med det antal personer
som bedöms komma att bo i lägenheten. Det maximala kravet på cykelförvaring till en lägenhet är fyra
cyklar.

Parkering för rörelsehindrade
I Boverkets byggregler, BBR, finns föreskrifter och allmänna råd om bland annat tillgänglighet och
bostadsutformning. Byggreglerna gäller både vid ombyggnationer och vid uppförandet av nya byggnader
och behandlas främst i bygglovsskedet. I Boverkets byggregler anges att minst en tillgänglig och användbar
gångväg ska finnas mellan tillgängliga entréer till byggnader och parkeringsplatser. Vidare ska
parkeringsplatser för rörelsehindrade kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en
tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetsplatser och bostadshus. Antalet parkeringsplatser
för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och
långsiktigt behov. Parkeringsnormen ger ingen ytterligare information och ställer inga ytterligare krav på
parkering för rörelsehindrade än vad som angetts i detta stycke.

Zonindelning
Parkeringstalen är indelade i två kategorier baserade på två olika zoner. En zon för den centrala delen av
Borås tätort och en zon för övriga kommunen. I centrum finns det stora förutsättningar till förtätning tack
vare närhet till service, cykelstråk och kollektivtrafik. I ”Borås 2025 Vision och strategi” finns målet att
tredubbla befolkningen i centrum. Målsättningen bidrar också till att förändra bilden av vad som definieras
som Borås Centrum och zonindelningen ger fler områden möjlighet att utformas till tät innerstad.
Utgångspunkten för zonindelningen är att centrumzonen kännetecknas av:
-

God tillgänglighet med kollektivtrafik och gång- och cykelstråk
Korta avstånd
Stort utbud av service
Hög befolkningstäthet
Stor tillgång till arbetsplatser

I zonen utanför centrum är tillgängligheten utan bil något sämre. I flera av de mindre tätorterna i
kommunen finns det dock välutvecklade centrumkärnor med både kommunal och kommersiell service där
bilberoendet inte är lika högt som på landsbygden. Motsvarande zonindelning för tätorterna behövs inte
eftersom det finns möjligheter att göra reduktioner av antalet parkeringsplatser på fastigheter som har god
tillgänglighet med kollektivtrafik.
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Den röda ytan visar centrumzonen. I de mindre tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal då
de kan ha goda kollektivtrafikförbindelser och därmed få sänkta krav på antalet parkeringsplatser.

Parkeringstal
I följande avsnitt presenteras parkeringstalen för samtliga användningar. Användningarna delas upp i
bostäder, handel, kontor och verksamheter, besöksverksamhet samt skola och vård. Under varje
användning finns ett antal specificerade kategorier med egna parkeringstal för både bil och cykel samt för
centrumzonen respektive övriga Borås. Parkeringstalen anger en samlad bild av parkeringsbehovet, vilket
innebär att parkeringstalen innefattar fastighetens totala parkeringsbehov inklusive besöksparkering och
angöring. Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller låsa in cykeln i ett
stängt utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det
innebär att en fjärdedel av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller max 50
meter därifrån. För övriga 75 % gäller att cykelparkeringsplatserna kan ligga längre ifrån entrén, men att
cyklarna har väderskydd eller förvaras inomhus.
Parkeringsbehovet beräknas utifrån den lokalanvändning samt övriga uppgifter som redovisas i underlag
för detaljplan alternativt i bygglovshandlingar. Vid ändrad användning av befintlig byggnad beräknas
parkeringsbehovet för den nya lokalanvändningen. Parkeringstalen uttrycks som antal parkeringsplatser per
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1000 m² bruttoarea (BTA) alternativt som en viss procentsats av t.ex. antal anställda eller rum. Med
bruttoarea (BTA) avses summan av alla våningsplanens area, begränsat av ytterväggens utsida, vilket
innebär att även entrépartier, trapphus, förråd och övriga gemensamma ytor räknas in. För verksamheter
som till exempel industri och handel ska även lager och personalutrymmen räknas in. Möjligheter till
reducering av parkeringstalen beskrivs i avsnitten som kommer efter parkeringstalen med rubrikerna
”Reducering av parkeringstalen för bil” respektive ”Reducering av parkeringstalen för cykel”.

Bostäder
Parkeringstalen för bostäder har delats upp i fyra olika kategorier som har olika behov av parkeringsplatser.
Parkeringsnormen innehåller inte parkeringstal för enbostadshus då de i normalfallet har goda möjligheter
att ordna parkering på den egna fastigheten. Undantaget är gruppbyggda småhus, där en byggherre bygger
flera bostäder i ett projekt och därmed kan samordna parkering.
Utgångspunkten för parkeringstalen är att cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och vara lätta och
bekväma att nå och använda. Det ska även vara möjligt att parkera en egen bil vid eller på rimligt avstånd
från den egna bostaden. Mer information om vilka avstånd etc. som gäller finns längre fram under avsnittet
”Parkeringens lokalisering”. Om de två trafikslagen cykel respektive bil behöver prioriteras mot varandra
bör det vara lättare att nå och hämta sin cykel än sin bil.
Bostäder, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA, om inget annat anges
Cykel
Flerbostadshus
Smålägenheter
Gruppbyggda
småhus

Bil

Centrum
30
38

Övriga Borås
30
38

Centrum
7
3, minst 0,1/lgh

Övriga Borås
11
6

30

30

8

11

20% av anställda + 10% 10% av anställda + 5% 30% av anställda + 9% 45% av anställda + 10%
av lägenhetsantalet
av lägenhetsantalet
av lägenhetsantalet
av lägenhetsantalet
Gruppboende
för besökare *
för besökare *
för besökare
för besökare
* För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel ska talen för flerbostadshus användas.

Flerbostadshus

I flerbostadshus finns flera lägenheter under samma tak. Lägenheterna kan
antingen vara hyresrätter eller bostadsrätter. I flerbostadshus med lokaler i
bottenvåningen måste besöksparkering för dem ordnas i närheten av entréerna.

Smålägenheter

Smålägenheter är lägenheter avsedda för en person, max 35 m2.
Lägenhetstypen är vanlig för studerande eller andra grupper där lågt bilinnehav
kan förväntas. Studentlägenheter särskiljs inte i parkeringsnormen då det är
svårt att garantera att lägenheterna på sikt kommer behålla samma funktion.
Många studentlägenheter inryms dock under denna kategori.
Eftersom p-talet för smålägenheter i centrum redan är kraftigt reducerat jämfört
med motsvarande p-tal för flerbostadshus är inga ytterligare reduktioner av
p-talen möjliga för kategorin i centrumzonen. Däremot är det möjligt med
reducering utanför centrumzonen.

Gruppbyggda småhus

Gruppbyggda småhus innebär att en byggherre uppför flera hus i samma
byggprojekt. Tekniken innebär att husen kan uppföras på kort tid och till en
lägre kostnad jämfört med exempelvis fristående villor. Gruppbyggda småhus
kan vara i form av radhus, grupphus eller fristående villor. Tomterna är ofta
relativt små, vilket kan göra det svårt att ordna tillräcklig parkering på den
egna tomten. Gemensamma parkeringsanläggningar för flera hus skapar större
möjlighet till samutnyttjande, varpå behovet av antalet platser blir lägre.
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Gruppboende

Gruppboende avser lägenheter/boenden för personer med behov av vård- eller
stödpersonal och omfattar även särskilt boende för äldre. Det innebär ofta att
boendet har gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum.
Parkeringsbehovet utgörs primärt av besöksparkering och parkering för
personal. Olika former av gruppboende har olika inriktningar, och därför utgår
talen ifrån en procentsats av antalet lägenheter och personal.
Behovstalen för cykel behöver utgå ifrån den tänkta gruppen boende och om de
själva kan tänkas använda cykel eller ej. För gruppboende där de boende inte
kan antas använda cykel behöver endast platser för personalen och besökare
tillhandahållas. För gruppboende där de boende själva kan antas använda cykel
ska behovstalen för flerbostadshus användas. Samtliga parkeringsplatser ska
finnas i anslutning till eller i närheten av besöks- respektive personalentréer.

Handel
Behovet av parkeringsplatser för handel varierar mellan olika typer av handel. En uppdelning görs mellan
livsmedelshandel och övrig handel.
Handel, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel
Livsmedelshandel
Övrig handel

Centrum
17
17

Bil
Övriga Borås
8
5

Centrum
25
17

Övriga Borås
31
23

Livsmedelshandel

Livsmedelshandel drar generellt en hög andel bilburna besökare. Besöken är
kortare tidsmässigt än för övrig handel.

Övrig handel

Som övrig handel räknas handel med sällanköpsvaror som exempelvis kläder,
vitvaror och hemelektronik.

Kontor och verksamheter
Behovet av parkering för kontor och verksamheter kan variera stort mellan kategorierna. Nedan listas
parkeringstalen för fyra olika kategorier inom ramen för denna användning. Överlag gäller principen att
parkering för arbetsplatser prioriteras lägre än för verksamhetens besökare.
Kontor och verksamheter, antal parkeringsplatser per 1000 m² BTA
Cykel
Kontor
Småskalig
verksamhet i
bostadskvarter
Industri
Lager

Kontor

Bil

Centrum
12

Övriga Borås
8

Centrum
10

Övriga Borås
15

5
2
1

5
1
0,5

2
3,5
2

2
6
3

Ett kontor är en lokal avsedd för arbete, främst skrivbordsarbete. För kontor i
centrumzonen utgår parkeringstalen för cykel från att en stor andel av
personalen och besökarna använder cykel, i linje med stadens ambitioner att
öka cyklingen. Cykelparkeringar för personal bör placeras i närheten av
personalentrén, närmare än närmaste bilparkering, och ska erbjuda möjlighet
att låsa fast cykeln. Väderskydd eller cykelparkering inomhus rekommenderas.
Besöksparkeringar för cykel ska placeras närmare entrén än närmaste
bilparkering.
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Utanför centrumzonen antas att en lägre andel av de anställda och besökare
använder cykel. Samma placerings- och kvalitetskrav som för centrumzonen
tillämpas.
Småskalig verksamhet
i bostadskvarter

Med småskalig verksamhet i bostadskvarter avses tjänsteverksamhet i
bostadskvarter, exempelvis i delar av en lägenhet, småhus eller mindre
verksamhetslokaler. Exempel på tänkbara verksamheter är småskaliga kontor,
frisör och massage. Verksamheten ska vara av den typen att den har få
besökare, dvs. 1-5 personer, åt gången. Parkeringsbehovet avser primärt
besökare till verksamheten eftersom de anställda i verksamheten antas bo intill
eller i närheten av verksamheten. Kategorin har ett lägre parkeringstal då
förutsättningarna att ordna parkering i bostadskvarter kan vara svåra,
framförallt i redan befintliga bostadskvarter.

Industri

Industrilokaler är främst avsedda för tillverkning och materialhantering.
Industriområden är generellt relativt dåligt försörjda med kollektivtrafik och
normen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Lager

Lager är på liknande sätt som industri generellt dåligt försörjda med
kollektivtrafik och normen utgår därför ifrån en högre andel bilresande.

Besöksverksamhet
Behovet av parkering för besöksverksamhet kan förutom att skilja sig åt mellan respektive kategori variera
stort beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. Nedan listas parkeringstalen för fyra olika kategorier
inom ramen för denna användning. För större anläggningar som exempelvis fotbollsanläggningar, arenor
och kulturhus behöver en särskild parkeringsutredning tas fram då de inte innefattas i parkeringsnormen.
Besöksverksamhet
Cykel
Bil
Centrum
Övriga Borås
Centrum
Övriga Borås
Hotell
5% av antal rum
2,5% av antal rum
50% av antal rum
60% av antal rum
10% av maximalt
5% av maximalt
15% av maximalt
30% av maximalt
Restaurang
besöksantal
besöksantal
besöksantal
besöksantal
Samlingslokal och
10% av maximalt
5% av maximalt
12,5% av maximalt
25% av maximalt
evenemang
besöksantal
besöksantal
besöksantal *
besöksantal *
Tränings-/
10% av maximalt
5% av maximalt
12,5% av maximalt
25% av maximalt
aktivitetslokal
besöksantal
besöksantal
besöksantal
besöksantal
* Om maximalt besöksantal för samlingslokal enbart inträffar ett fåtal gånger per år blir det istället:
Centrum: 10% av maximalt besöksantal Utanför centrum: 12,5% av maximalt besöksantal

Hotell

Som hotell räknas även mindre motell och vandrarhem.

Restaurang

Som restaurang räknas alltifrån snabbmatställen till restauranger och caféer.
Behovet av parkeringsplatser för restauranger kan variera beroende på vilken
typ av restaurang det är. Vid större eller komplicerade fall kan en särskild
parkeringsutredning tas fram.

Samlingslokal och
evenemang

Som samlingslokal räknas möteslokaler som exempelvis bibliotek, kyrkor och
teatrar. Evenemangslokaler avser exempelvis konferens- och festlokaler.

Tränings-/
aktivitetslokal

Som tränings- och aktivitetslokal räknas till exempel gymanläggningar,
ateljéer, bowlinghallar och mindre kurslokaler.
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Skola och vård
Vid lokalisering av skola och vård är det viktigt med god tillgänglighet till kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar. Behovet av parkering är begränsat, men det är viktigt att möjliggöra för säker angöring i
närheten av entréerna.
Skola och vård
Cykel

Förskola

Grundskola

Gymnasium och
högre utbildning

Vård (ej SÄS)

Centrum
20% av antalet
anställda + 15% av
antalet elever
20% av antalet
anställda + 20% av
antalet elever

Bil
Övriga Borås
15% av antalet
anställda + 10% av
antalet elever
15% av antalet
anställda + 15% av
antalet elever

Centrum
40% av antalet
anställda + 7,5% av
antalet elever

Övriga Borås
55% av antalet
anställda + 12,5% av
antalet elever

40% av antalet
50% av antalet
anställda
anställda
40% av antalet
55% av antalet
20% av antalet
15% av antalet
anställda + 12,5% av
anställda + 20% av
anställda + 15% av
anställda + 10% av
antalet
antalet
antalet
antalet
elever/studenter över elever/studenter över
elever/studenter
elever/studenter
18 år
18 år
20% av antalet
15% av antalet
50% av antalet
60% av antalet
anställda + 15% av
anställda + 10% av
anställda + 15% av
anställda + 20% av
maximalt besöksantal maximalt besöksantal maximalt besöksantal maximalt besöksantal

Förskola

För förskola är det i första hand viktigt att möjliggöra säker lämning av barnen,
vilket ställer krav på angöringsplatser nära entréer som inte kräver backningar
av bilar.

Grundskola

Grundskola omfattar skola årskurs 1-9.

Gymnasium och
högre utbildning

Gymnasium och högre utbildning har en något högre andel bilburna besökare
än övrig skola, eftersom även en viss andel av eleverna har möjlighet att nyttja
bil.

Vård

Inom vård ryms till exempel vårdcentraler och tandläkarmottagningar. För
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) krävs separat parkeringsutredning.

Reducering av parkeringstalen för bil
Parkeringstalen för bil som anges i normen är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som ställs går
att reducera om byggherren kan redovisa att fastighetens läge alternativt åtgärder som byggherren gör
skapar goda förutsättningar för andra resval än bil. I följande avsnitt beskrivs ett antal olika alternativ för
reducering samt vilka krav som ställs för att de ska vara tillämpbara. Parkeringstalen kan reduceras med en
viss procentandel beroende av vilket eller vilka alternativ som tillämpas. Exempel på hur det görs finns i
avsnittet ”Räkneexempel” längre fram. Om en byggherre önskar en sänkning av parkeringstalen är det
byggherrens ansvar att på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfyller kraven som ställs. Redovisningen ska
ske skriftligt och kan göras genom exempelvis avtal eller parkeringsutredningar.

God tillgänglighet med kollektivtrafik
Om en fastighet som ligger utanför centrumzonen har god tillgänglighet med kollektivtrafik är det möjligt
med en viss minskning av parkeringstalen för bilparkering. I centrumzonen är tillgänglighet med
kollektivtrafik redan medräknat och där krävs mycket god tillgänglighet för att reducering ska vara möjligt.
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Krav
God tillgänglighet med kollektivtrafik innebär att avståndet till närmaste hållplats är mindre än 0,5 km
fågelvägen. Hållplatsen ska ha minst fyra avgångar per timme på morgonen/början av arbetsdagen och på
kvällen/slutet av arbetsdagen samt minst en avgång i timmen däremellan. Dessutom minst en avgång
varannan timme fram till midnatt på fredagar och lördagar.
Mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik innebär att avståndet till närmaste hållplats är mindre än 0,3
km fågelvägen och att hållplatsen har minst 6 avgångar i timmen på morgonen/början av arbetsdagen samt
på kvällen/slutet av arbetsdagen. Dessutom minst en avgång varje timme fram till midnatt på fredagar och
lördagar.
Reducering
Om en fastighet utanför centrumzonen uppfyller kraven för god tillgänglighet med kollektivtrafik kan
antalet bilparkeringsplatser minskas med 10 procent. Om fastigheten uppfyller kraven för mycket god
tillgänglighet kan minskning göras med ytterligare 10 procent.
Om en fastighet i centrumzonen har mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik kan antalet
bilparkeringsplatser minskas med 10 procent.

Bilpool
Vid en bilpool kan nyttjare vid behov boka och använda en eller flera bilpoolsbilar i närområdet. Det kan
minska behovet av egen bil och därmed behovet av bilparkering för boende. Om en bilpool kopplas till
fastigheten är det därför möjligt med en viss minskning av parkeringstalen för bilparkering. Både etablering
av en ny bilpool eller anslutning till en befintlig bilpool i närområdet godtas.
Krav
Bilpoolen ska finnas etablerad vid inflyttning.
För parkeringsanläggningar med upp till och med 9 platser ska minst en bilpoolsplats finnas inom 500
meter. För anläggningar med 10-59 platser ska minst två bilpoolsplatser finnas inom 500 meter och för
anläggningar med minst 60 platser behöver antalet bilpoolsplatser som finns inom 500 meter ifrån
fastigheten vara 5 % av den oreducerade efterfrågan. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga
parkeringsplatser.
Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga boende i bostadsfastigheter för minst fyra år och
kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran/avgiften.
Bilpoolslösningen och dess fördelar och förutsättningar marknadsförs tydligt före inflyttning och
kommuniceras regelbundet till de boende.
Reducering
Om bilpool införs till en fastighet ämnad för bostäder kan antalet bilparkeringsplatser minskas med 20
procent.

Mobilitetsåtgärder
Mobility Management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och är ett komplement
till mer traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Man använder sig av så kallade
”mjuka” åtgärder som exempelvis information och kommunikation, organisation av tjänster och
koordination av olika parters verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de
”hårda” åtgärderna inom stadstrafiken, som till exempel nya vägar eller cykelbanor. Mobility management12

åtgärder, jämfört med ”hårda” åtgärder, kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de
kännetecknas samtidigt av en bra kostnads/nyttokvot, vilket betyder att samhället får mer tillbaka på varje
investerad krona jämfört med exempelvis infrastrukturbyggen.
Krav
För att det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig reducering för mobilitetsåtgärder förutsätts att fastigheten
också har god tillgänglighet med kollektivtrafik, vilket innebär att avståndet till närmaste hållplats är
mindre än 0,5 km fågelvägen. Hållplatsen ska ha minst fyra avgångar per timme på morgonen/början av
arbetsdagen och på kvällen/slutet av arbetsdagen samt minst en avgång i timmen däremellan. Dessutom
minst en avgång varannan timme fram till midnatt på fredagar och lördagar.
Åtgärder
1. Realtidsinformation om avgångstider samt tydlig skyltning till och från kollektivtrafikhållplatsen.
2. Marknadsförings- och stimulansåtgärder för att öka kollektivtrafikresandet, t.ex. fria kollektivtrafikkort
för personalen eller de boende, erbjudanden av prova-på eller månadskort till boende eller medarbetare,
rabatter för kollektivtrafikresenärer m.fl.
Reducering
För varje mobilitetsåtgärd kan bilparkeringsplatserna minskas med 5 procent.

Förbättrad cykelparkering och cykelåtgärder
Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling samt att åtgärder för att stimulera cykling kan
redovisas är det möjligt med en viss minskning av parkeringstalen för bilparkering.
Förutsättningarna att använda cykeln till regelbundna resor måste vara goda. I centrumzonen anses detta
vara uppfyllt. Fastigheter utanför centrumzonen måste ha max 50 meter till cykelinfrastruktur som leder
hela vägen till centrumzonen. Avståndet till centrumzonen får vara max fem km fågelvägen. Som lämplig
cykelinfrastruktur anses cykelvägar samt lågtrafikerade bilvägar med en hastighet på högst 50 km/h.
Krav
Följande grundkrav måste vara uppfyllt:
- Minst en tredjedel av parkeringsplatserna för cykel är i närheten av entrén (50 meter).
Därutöver ställs krav på att minst en av nedanstående åtgärder uppfylls:
- Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror (för bostäder och förskolor).
- Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar, tillgång till pump och verktyg (för bostäder).
- Ökat antal cykelparkeringsplatser (minst 25 procent extra) jämfört med p-talen (för verksamheter).
- Åtgärder som stimulerar besökare att välja cykeln, t.ex. rabatter, förtur eller dyl. (för
verksamheter).
- Omklädningsrum och duschmöjlighet samt garderober (för arbetsplatser).
- Marknadsförings- och stimulansåtgärder för att öka cykling bland personalen (för arbetsplatser).
Reducering
Förbättrad cykelparkering och åtgärder för att stimulera cykling innebär att bilparkeringsplatserna kan
minskas med 10 procent.

Närområdet som upptagningsområde
Om en fastighet ämnad för handelsverksamhet, småskalig verksamhet i bostadskvarter, samlingslokal,
tränings- och aktivitetslokal eller vård har närområdet som huvudsakligt upptagningsområde, dvs. där en
majoritet av kunderna förväntas finnas inom gångavstånd (500 meter fågelvägen) är det möjligt med en viss
minskning av parkeringstalen för bilparkering.
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Krav
Tillräckligt stort kundunderlag måste finnas inom en radie på 500 meter från fastigheten. Det innebär ett
kundunderlag som räcker för att driva verksamheten långsiktigt. Kundunderlaget kan redovisas t.ex. i antal
boende inom upptagningsområdet jämfört med det planerade kundbehovet för verksamheten.
Reducering
Om verksamheten har närområdet som huvudsakligt upptagningsområde kan antalet bilparkeringsplatser
minskas med 50 procent.

Samutnyttjande av parkeringsplatser
Definition
Med samutnyttjande av parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats kan användas av flera
brukare som har olika nyttjandetider. Bilplatser som kan användas för olika ändamål vid olika tider ger
effektivare markanvändning. Om en fastighet samutnyttjar bilparkeringsplatser mellan olika användningar
är det möjligt med viss minskning av bilparkeringstalen.
Krav
För att samutnyttjande ska vara möjligt krävs att efterfrågan på platserna för de olika ändamålen uppstår
vid olika tider och att platserna inte är reserverade för en specifik användare. Det krävs att användningarna
som ska bruka parkeringsplatserna är av olika art sett till en indelning mellan dagverksamhet,
kvälls/helgverksamhet, boende respektive handel.
Som dagverksamhet räknas användningarna kontor och verksamhet samt skola och vård (ej SÄS). Som
kvälls/helgverksamhet räknas besöksverksamhet såsom hotell, evenemang, restaurang och aktivitetslokaler.
Samutnyttjandet av bilparkeringsplatser för boende anses inte vara lämpligt i större utsträckning, eftersom
det är önskvärt att boende väljer andra färdsätt än bilen för arbetsresor och det därför behövs tillgång till
boendeparkering även på dagtid. Däremot kan besöksparkering vid bostäder samutnyttjas med annat
ändamål som främst behöver parkering på dagtid. Handel är en kategori som kan ha verksamhet både dagoch kvälls/helgtid. Samutnyttjande med handel är därför möjligt endast i begränsad utsträckning.
Reducering
Samutnyttjande mellan dag- och kvälls/helgverksamhet = 50%
Samutnyttjande mellan boende och dagverksamhet = 20 %
Samutnyttjande mellan handel och dagverksamhet = 10 %
Samutnyttjande mellan handel och kvällsverksamhet = 10 %
Övrigt samutnyttjande är inte möjligt.

Reducering av parkeringstalen för cykel
Begränsade möjligheter till cykelanvändning
För fastigheter utanför centrumzonen som inte ligger inom lämpligt cykelavstånd eller saknar lämpliga
cykelförbindelser kan behovstalen för cykelparkering reduceras. Det finns ingen möjlighet till reducering
av cykelparkeringsplatser inom centrumzonen eftersom fastigheter i centrumzonen genomgående bedöms
ligga inom lämpligt cykelavstånd.
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Krav
Fastigheter utanför centrumzonen bedöms ligga utom lämpligt cykelavstånd om centrumzonen ligger
längre än fem km fågelvägen från fastigheten och om det inte finns lämpliga cykelförbindelser. Som
lämpliga cykelförbindelser räknas cykelvägar samt lågtrafikerade bilvägar med en hastighet på högst 50
km/h.
Reducering
För fastigheter som inte ligger inom lämpligt cykelavstånd eller saknar lämpliga cykelförbindelser kan
behovstalen för cykelparkering reduceras med 25 procent.

Räkneexempel
Beräkning av parkeringstal med reducering
Om fler än en åtgärd ska tillämpas för reducering räknas parkeringstalet ner med en procentsats i taget. Det
spelar ingen roll vilket procenttal som tas först eftersom resultatet blir detsamma. Om reducering till
exempel sker både utifrån fastighetens läge och genom att bilpool tillhandahålls till de boende sker
reduceringen enligt nedanstående räkneexempel.
Räkneexempel 1:
Parkeringstalet anger att 100 p-platser för bil måste ordnas. Byggherren redovisar på ett trovärdigt sätt
att fastigheten har god tillgänglighet med kollektivtrafik (reducering med 10 %). Byggherren redovisar
också att avtal tecknats så att bilpool tillhandahålls till de boende i fem år (reducering med 25 %).
100 p-platser x 0,9 (kollektivtrafik) = 90 p-platser
90 p-platser x 0,75 (bilpool) = 67,5 p-platser
Antalet parkeringsplatser som måste ordnas blir 67,5 stycken. Det avrundas till 68 parkeringsplatser.

Om fastigheten innehåller flera olika funktioner som kan reduceras på olika sätt ska nedräkning för varje
separat funktion ske först. Därefter sker nedräkning för reducering som går att tillämpa på samtliga
funktioner. Se nedanstående räkneexempel.
Räkneexempel 2:
På en fastighet ska både bostäder och handel inrymmas. Parkeringstalet anger att det krävs 100 pplatser för bil till bostäderna och 50 p-platser för bil till handeln. Byggherren redovisar på ett
trovärdigt sätt att fastigheten har god tillgänglighet med kollektivtrafik (reducering med 10 %) och att
avtal tecknats så att bilpool tillhandahålls till de boende i fem år (reducering med 25 %).
100 p-platser x 0,75 (bilpool) = 75 p-platser
75 p-platser + 50 p-platser = 125 p-platser
125 p-platser x 0,9 (kollektivtrafik) = 112,5 p-platser
Antalet parkeringsplatser som måste ordnas blir 112,5 stycken. Det avrundas till 113 parkeringsplatser.
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Reducering vid samutnyttjande
När reduceringen för två användningar ska göras utgår uträkningen från den användning som enligt normen
ska anordna flest parkeringsplatser. Om det är fler än två användningar görs en reducering i taget, med
utgångspunkt från det högsta talet. Uträkningen ska alltid utgå från det grundtal som kommer av
parkeringsnormen. När reduceringarna är gjorda för användningen med högst parkeringstal läggs de olika
p-talen ihop.
Räkneexempel 3:
På en fastighet ska både bostäder och kontor inrymmas. Parkeringstalet anger att det krävs 100 pplatser för bil till bostäderna och 50 p-platser för bil till kontoren.
Byggherren önskar samutnyttja parkeringsplatserna för bostäder och kontor. Vid samutnyttjande
mellan bostäder och kontor kan en reducering på 20 % göras.
100 p-platser x 0,8 = 80 p-platser
80 p-platser + 50 p-platser = 130 p-platser
Antalet parkeringsplatser som måste ordnas blir 130 stycken.

Räkneexempel 4:
Ett projekt ska inrymma samlingslokal, skola, bostäder och handel. Parkeringstalet anger att det krävs
100 p-platser till samlingslokalen, 20 p-platser till skolan, 50 p-platser för bostäderna och 70 p-platser
till handeln. Sammanlagt 240 p-platser för bil. Byggherren önskar samutnyttja parkeringsplatserna för
alla fyra funktionerna.
Samutnyttjande mellan samlingslokal och skola = 50 %. 100 p-platser x 0,5 = 50 p-platser.
Samutnyttjande mellan samlingslokal och handel = 10 %. 100 p-platser x 0,1 = 10 p-platser.
Antal p-platser som krävs för samlingslokal efter reduktion: 100 - 50 - 10 = 40 p-platser.
Samutnyttjande mellan handel och skola = 10 %. 70 p-platser x 0,1 = 7 p-platser.
Antal p-platser som krävs för handel efter reduktion: 70 - 7 = 63 p-platser.
Samutnyttjande mellan bostäder och skola = 20 %. 50 p-platser x 0,2 = 10 p-platser.
Antal p-platser som krävs för bostäder efter reduktion: 50 - 10 = 40 p-platser.
Antalet parkeringsplatser som måste ordnas blir sammanlagt 40 (samlingslokal) + 63 (handel) + 40
(bostäder) + 20 (skola) = 163 parkeringsplatser.
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Parkeringens lokalisering
Lokalisering utanför den egna fastigheten
De parkeringsplatser som en fastighet har behov av ska ligga inom ett rimligt avstånd. Utanför
centrumzonen bedöms rimligt avstånd till bilparkering för alla kategorier vara max 0,3 kilometer
fågelvägen vilket motsvarar 5-6 minuters promenad. Inom centrumzonen bedöms rimligt gångavstånd till
bilparkering från bostäder och vård vara max 0,4 kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 minuters
promenad. Kontor, verksamheter och skola i centrumzonen kan dock ha ett avstånd på upp till 0,8
kilometer till bilparkeringsplatsen.

Avtal mellan fastigheter
Parkeringslösningar som ligger utanför den egna fastigheten ska regleras genom servitut eller gemensamt
ägande. Långvariga avtal (25 år) kan övervägas om de alternativen inte är möjliga. Den valda lösningen ska
följa äganderätten till fastigheten och gälla för såväl nuvarande som framtida ägare.

Ledig kapacitet
En befintlig parkeringsanläggning kan anses ha ledig kapacitet om parkeringsplatserna inte är varaktigt
uthyrda eller i hög utsträckning upptagna och de aktuella parkeringstalen visar att platser kan frigöras.
Ledig kapacitet behöver redovisas i en parkeringsutredning med nuvarande uthyrnings- respektive
beläggningsgrad, både på dag- och kvällstid.

Cykelparkeringsköp
För fastigheter som ligger inom centrumzonen och där byggherren inte har någon möjlighet att ordna
tillräcklig besöksparkering för cyklar inom fastigheten kan cykelparkeringsköp göras. Det innebär att en
summa på en fjärdedels prisbasbelopp per cykelplats betalas in till Borås Stad som regelbundet och vid
behov anlägger gemensamma besöksparkeringsplatser för cykel i centrum. Cykelparkeringsköp kan göras
för max 25 % av det totala antalet cykelparkeringsplatser som krävs.
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Bilagan beskriver hur parkeringsnormen tagits fram och
vilka skillnader det är mellan den nya parkeringsnormen
och den gamla parkeringsnormen från 1998. Bilagan ska
fungera som ett underlag i processen att anta
parkeringsnormen. I bilagan ges först en kortfattad bild
av vad som är nytt i den nya parkeringsnormen. Därefter
ges information om hur arbetsprocessen sett ut. Sedan
görs jämförelser mellan den gamla och den nya
zonindelningen samt jämförelser mellan de gamla och de
nya parkeringstalen för bil. Avslutningsvis förs en kort
diskussion kring parkeringsnormens användning och
förväntade effekter.
1

Vad är nytt?
I den nya parkeringsnormen är parkeringstalen för bil sänkta med ca 10-15%. Minskningen är
bland annat till för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Den nya parkeringsnormen innehåller
även cykelparkeringstal, vilket tillsammans med de sänkta parkeringstalen för bilparkering är ett
steg mot en större andel hållbara transporter. Den nya parkeringsnormen är dessutom mer flexibel
än tidigare, eftersom det nu finns möjligheter för byggherrar att minska antalet bilplatser
ytterligare. Minskningen kan göras under förutsättning att byggherren gör åtgärder för att det ska
bli lättare att använda kollektivtrafik och cykel, alternativt att byggnationen ligger i ett läge med
god tillgänglighet med kollektivtrafik. Den nya parkeringsnormen tillåter också lösningar med
parkering på annans mark.
Ytterligare en skillnad mot tidigare parkeringsnorm är att centrumzonen, där det är något lägre
parkeringstal, är större än tidigare. Mer om zonindelningen finns under rubriken ”Zonindelning”
längre fram i bilagan.
Parkeringstalen för både bilparkering och cykelparkering anges utifrån ett visst antal
användningar och kategorier. I huvudsak är kategorierna i den nya parkeringsnormen samma som
tidigare, men med vissa justeringar. Kategorierna har i vissa fall förtydligats och gjorts skarpare
för att underlätta handläggning i detaljplaner och bygglov. Ett exempel på det är kategorierna för
handel, där den nya parkeringsnormen har två olika handelstyper istället för fem. Ytterligare ett
exempel är att nybyggnation och ombyggnation av bostäder har samma parkeringstal istället för
att behandlas olika. För skola innebär den nya parkeringsnormen att det finns tre olika kategorier
istället för två. Exakt vilka förtydliganden som gjorts återfinns under rubriken ”Parkeringstal för
bil” längre fram i bilagan.
Erfarenhet har visat att den gamla parkeringsnormen inte täcker in alla de användningar som det
finns behov av. I den nya parkeringsnormen finns därför också några nya kategorier. De nya
kategorierna är smålägenheter, småskalig verksamhet i bostadskvarter, tränings-/ aktivitetslokal
samt vård.

Arbetsprocess
Arbetet med att ta fram den nya parkeringsnormen för Borås har letts av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I projektgruppen har representanter från Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Stadskansliet samt Borås kommuns Parkerings AB medverkat. Förankring av
arbetsprocess och resultat har skett löpande i en styrgrupp med chefsrepresentanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Förvaltningen, Miljöförvaltningen och Stadskansliet.
Konsultföretaget Koucky & Partners AB har anlitats som stöd i arbetet, bl.a. för att ta fram
underlagsmaterial och förslag till parkeringstal och för att medverka i förankringsprocessen. I arbetet har
dialog förts med referensgrupper med representanter från näringslivet och byggbranschen i Borås.
Som en del av arbetet med parkeringsnormen för Borås genomfördes en workshop med berörda tjänstemän,
politiker och andra aktörer såsom exploatörer och representanter från näringslivet i Borås. Syftet var att
diskutera principfrågor gällande parkeringstal för att få vägledning i det fortsatta arbetet. De politiker som
2

bjöds in var berörda kommunalråd, presidierna från Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och
Miljö- och konsumentnämnden samt gruppledare för de partier som inte var representerade i presidierna.
Workshopen hölls av Koucky & Partners och de sammanfattade resultatet i ett antal principer som sedan
har legat till grund för de parkeringstal som tagits fram. Principerna sammanfattat:
-

-

-

Parkeringstalen ska kopplas till kommunens övergripande antagna mål, istället för till nuvarande
bilinnehav.
Parkeringstalen ska ligga ca 10-15% lägre än tidigare (parkeringsnorm 1998).
Parkeringstalen ska baseras på två zoner: centrum respektive övriga kommunen.
Parkeringstal för cykelparkering ska utgå ifrån ett ökat framtida behov för cykelparkering vid
målpunkter, där målet är att 10-20 % av resorna ska ske med cykel. Högre andel i centrum än i
resten av kommunen.
Parkeringsnormen ska beskriva det minimunkrav som ställs på exploatören.
Parkeringstalen ska vara flexibla med möjlighet till reducering i lägen med extra goda
förutsättningar att nyttja kollektivtrafik och i de fall exploatören genomför åtgärder som ökar
tillgängligheten till fastigheten utan bil eller ökar sannolikheten att boende och besökare inte
använder bil.
Det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig p-platser utanför den egna fastigheten.
Det ska vara möjligt att samutnyttja parkeringsplatser mellan olika funktioner, dock i begränsad
utsträckning för bostäder.

Principerna har presenterats för projektgruppen, styrgruppen och referensgrupperna samt för berörda
kommunalråd, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Vid
dessa tillfällen har grupperna haft möjlighet att komma med synpunkter som sedan tagits i beaktande vid
formulering av parkeringstal och åtgärder för reducering. Överlag har grupperna varit positiva till
principerna.

Zonindelning
Zonindelningen i parkeringsnormen från 1998 täckte den innersta delen av centrum samt stadsdelarna
Lugnet och Villastaden. I den nya parkeringsnormen har zonen för centrum utökats. På kartan nedan visas
1998 års zon för centrum med en svart linje och den nya avgränsningen av centrumzonen visas i rött.
Genom att utöka centrumzonen ges fler områden i Borås möjlighet att utvecklas och förtätas till en tät
innerstad, vilket ligger i linje med de övergripande målsättningar Borås Stad har om en ökad andel bostäder
i centrum och en inriktning mot en högre andel hållbara resor.
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På kartan är förslagets centrumzon markerad med röd färg. Den svarta linjen är centrumzonen enligt gällande
parkeringsnorm från 1998.

Zonindelningen innebär att det är i centrumzonen som de lägre parkeringstalen gäller. I de mindre
tätorterna finns möjlighet till reducerade parkeringstal för bil genom parkeringstalens flexibilitet,
exempelvis genom att ha goda kollektivtrafikförbindelser.

Parkeringstal för bil
I följande avsnitt görs jämförelser mellan de gamla parkeringstalen och de nya parkeringstalen för bil. Här
presenteras både skillnader i kategorier och i faktiska parkeringstal. De nya kategorierna omnämns, men
eftersom det inte finns några gamla parkeringstal görs inga jämförelser.

Bostäder
I gällande parkeringsnorm från 1998 är bostäder indelat i kategorierna nybyggnad av bostäder i
flerbostadshus, nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus, befintliga bostäder och särskilt boende för
äldre. Studentlägenheter är undantagna från parkeringsnormen.
I den nya parkeringsnormen görs ingen skillnad mellan nybyggnad och befintliga bostäder och kategorierna
delas istället upp i flerbostadshus, smålägenheter, gruppbyggda småhus samt gruppboende. I den nya
parkeringsnormen görs ingen skillnad avseende upplåtelseform. Däremot kan studentlägenheter oftast
täckas in i den nya kategorin smålägenheter som har betydligt lägre parkeringstal än övriga flerbostadshus.
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För nybyggnad av flerbostadshus i centrum utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 7
bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 8 platser/1000 m2 BTA. För området utanför
centrum utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 10 bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för
besöksparkering, vilket blir 12 platser/1000 m2 BTA. De nya parkeringstalen för flerbostadshus är 7
bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar med 12,5 respektive 8
procent.
För nybyggnad av bostäder i gruppbyggda småhus i centrum utgår det befintliga behovstalet från en
biltäthet på 8 bilar/1000 m2 BTA plus tillägg för besöksparkering, vilket blir 9 platser/1000 m2 BTA. För
området utanför centrum utgår det befintliga behovstalet från en biltäthet på 11 bilar/1000 m2 BTA plus
tillägg för besöksparkering, vilket blir 13 platser/1000 m2 BTA. De nya parkeringstalen för gruppbyggda
småhus är 8 bilplatser i centrum och 11 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar med 11
respektive 15 procent.
För gruppboende för äldre räknas de befintliga behovstalen i centrum fram genom en formel om 45 % av
de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. För området utanför centrum är formeln istället 60
% av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. De nya parkeringstalen för gruppboende i
centrum har istället formeln 30 % av de anställda plus 9 % av antalet lägenheter för besökare. För området
utanför centrum är formeln 45 % av de anställda plus 10 % på lägenhetsantalet för besökare. Det innebär
minskningar på ungefär 33 procent för anställda och 10 procent för besökare i centrum respektive 25
procent för anställda och ingen minskning för besökare för övriga Borås.

Handel
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns det enbart en kategori för handel inom centrumzonen. För
området utanför centrumzonen görs en uppdelning mellan butiker normalt, grannskapsbutiker,
stormarknader för livsmedel samt sällanköpshandel. I centrum tillåts däremot en förhållandevis kraftig
reducering vid samnyttjande.
I den nya parkeringsnormen görs enbart en uppdelning mellan livsmedelshandel och övriga handel.
Uppdelningen gäller både i centrum och i övriga Borås.
För butiker i centrum är de befintliga parkeringstalen 30 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande och 21
platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För området utanför centrum är talet 37 platser/1000 m2 BTA för
butiker normalt, 32 platser/1000 m2 BTA för grannskapsbutik, 47 platser/1000 m2 BTA för stormarknad för
livsmedel och 22-27 platser/1000 m2 BTA för sällansköpshandel.
De nya parkeringstalen för livsmedelshandel i centrum är 25 platser/1000 m2 BTA och 31 platser/1000 m2
BTA för området utanför centrum. Det innebär en minskning med 17 procent i centrum. Utanför centrum är
minskningen svårare att ange exakt på grund av de olika kategorierna med alltifrån 32-47 platser/1000 m2
BTA. Det nya talet innebär en minskning på mellan 3 och 36 procent.
För övrig handel är de nya parkeringstalen 17 platser/1000 m2 BTA i centrum och 23 platser/1000 m2 BTA
för området utanför centrum. Eftersom de gällande kategorierna har ett spann på mellan 21-47 platser är
minskningen svår att definiera i ett exakt procenttal. Talen för centrum innebär en minskning på mellan 26
och 64 procent medan de nya talen för området utanför centrum innebär alltifrån en minskning på 51
procent till en ökning på 9,5 procent.
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Kontor och verksamheter
I gällande parkeringsnorm från 1998 finns kategorierna kontor, industri och lager. I centrum tillåts viss
reducering vid samnyttjande. I den nya parkeringsnormen är kategorierna kontor, småskalig verksamhet i
bostadskvarter, industri och lager. Kategorin småskalig verksamhet i bostadskvarter är ny.
För kontor i centrum är de befintliga parkeringstalen 13 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande och 9
platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 17 platser/1000 m2 BTA. De nya
parkeringstalen för kontor är 10 platser i centrum och 15 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar
på 23 respektive 12 procent.
För industri i centrum är de befintliga parkeringstalen 5 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande och 4
platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 7 platser/1000 m2 BTA. De nya
parkeringstalen för industri är 3,5 platser i centrum och 6 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar
på 30 respektive 14 procent.
För lager i centrum är de befintliga parkeringstalen 3 platser/1000 m2 BTA utan samnyttjande och 2
platser/1000 m2 BTA med samnyttjande. För övriga Borås är talet 4 platser/1000 m2 BTA. De nya
parkeringstalen för industri är 2 platser i centrum och 3 platser i övriga Borås, vilket innebär minskningar
på 33 respektive 25 procent.

Besöksverksamhet
I de befintliga parkeringstalen för besöksverksamhet görs en uppdelning mellan hotell, restauranger samt
samlingslokaler. I den nya parkeringsnormen delas besöksverksamhet upp i kategorierna hotell, restaurang,
samlingslokal och evenemang samt tränings-/aktivitetslokal. Kategorin tränings-/aktivitetslokal är ny.
För hotell i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 % av de anställda
plus 50 % av antalet hotellrum. För övriga Borås är formeln istället 60 % av de anställda plus 50-80 % av
antalet hotellrum beroende på hur bilorienterat hotellet ligger.
De nya parkeringstalen för hotell är 50 % av antalet rum i centrumzonen och 60 % av antalet rum utanför
centrum. Minskningen bedöms vara ca 10-25 % mot gällande parkeringsnorm.
För restaurang i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 50 % av normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga Borås är
formeln istället 60 % av de anställda plus 60 % av normalt besöksantal eller 30 % av maximalt besöksantal.
De nya parkeringstalen för restaurang är 15 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 30 % av
maximalt besöksantal utanför centrum. Minskningen bedöms vara ca 15-20 % mot gällande
parkeringsnorm.
För samlingslokal i centrum räknas de befintliga parkeringstalen fram genom en formel om 50 % av
normalt besöksantal eller 15 % av maximalt besöksantal. För övriga Borås är formeln 60 % av normalt
besöksantal eller 30 % av maximalt besöksantal. För samlingslokaler behöver maxbehovet vara
dimensionerande endast om det ofta förekommer. Normalbehovet kan vara dimensionerande om
maxbehovet bara inträffar någon enstaka gång per år.
De nya parkeringstalen för samlingslokal och evenemang är 12,5 % av maximalt besöksantal i
centrumzonen och 25 % av maximalt besöksantal utanför centrumzonen. Minskningen bedöms vara ca 15
% mot gällande parkeringsnorm. Om maximalt besöksantal enbart inträffar ett fåtal gånger per år gäller
istället 10 % av maximalt besöksantal i centrumzonen och 12,5 % av maximalt besöksantal utanför
centrum.
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Skola och vård
I de befintliga parkeringstalen för skola görs en uppdelning mellan förskolor och skolor. I den nya
parkeringsnormen görs uppdelningen istället mellan de tre kategorierna förskola, grundskola samt
gymnasium och högre utbildning. Vård är en helt ny kategori.
För förskolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av de
anställda plus 10 % av barnantalet. För förskolor i övriga Borås är formeln istället 60 % av de anställda
plus 15 % av barnantalet.
De nya parkeringstalen för förskolor är 40 % av antalet anställda plus 7,5 % av antalet barn i centrumzonen
och 55 % procent av antalet anställda plus 12,5 procent av antalet barn utanför centrum. Minskningen
bedöms vara ca 15 % mot gällande parkeringsnorm.
För skolor i centrum räknas det befintliga parkeringstalet fram genom en formel om 45 % av de anställda
plus 15 % av antalet elever över 18 år. För skolor i övriga Borås är formeln istället 60 % av de anställda
plus 25 % av antalet elever över 18 år.
För grundskolor är de nya parkeringstalen 40 % av antalet anställda i centrumzonen och 50 % av antalet
anställda utanför centrum. Minskningen bedöms vara ca 15 % mot gällande parkeringsnorm.
För gymnasium och högre utbildning är de nya parkeringstalen 40 % av antalet anställda plus 12,5% av
antalet elever över 18 år i centrumzonen och 55 % av antalet anställda plus 20 % av antalet elever över 18
år utanför centrum. Minskningen bedöms vara ca 15 % mot gällande parkeringsnorm.

Diskussion
Parkeringsnormen är ett styrdokument som tillämpas i detaljplaner och bygglov, där den ställer krav på hur
många parkeringsplatser som ska anläggas och kopplas till den specifika fastigheten. Det innebär att
parkeringsnormen endast tillämpas vid helt nya exploateringar alternativt vid förändringar som kräver
bygglov eller en ny detaljplan. Parkeringstalen berör med andra ord endast en liten del av alla fastigheter i
kommunen, uppskattningsvis 1-2% av hela fastighetsbeståndet per år. Förändringen av parkeringstalen
kommer därför inte leda till snabba förändringar av den samlade parkeringssituationen och
parkeringsutbudet i kommunen, utan snarare bidra till en gradvis förändring.
De föreslagna förändringarna av parkeringstalen innebär en ny inriktning i hur Borås Stad arbetar med
parkering vid nybyggnation. Parkeringsnormen ska stödja kommunens arbete med förtätning och mer
hållbart resande. En viktig del i det arbetet är införandet av cykelparkeringstal utöver talen för bilparkering.
Ett bra utbud av cykelparkeringar vid bostäder och viktiga målpunkter som arbetsplatser och butiker
bedöms kunna stimulera cykling och stötta kommunens mål om ökad cykling.
Tidigare parkeringstal har utgått ifrån bilinnehavet och har försökt tillgodose parkering även för en viss
ökning av bilinnehavet. Parkeringstalen styrdes på så sätt av en förväntad efterfrågan. De nya
parkeringstalen är istället målstyrda och har stadens visions- och måldokument som utgångspunkt. Det
innebär att parkeringsnormen utgår från den vision och de målsättningar Borås har för stadens utveckling
och vilken långsiktig förändring av mobilitetsbeteendet som eftersträvas.
Den största förväntade effekten av parkeringsnormen är att antalet nya parkeringsplatser bättre anpassas till
behoven och att byggkostnaderna därmed kan sänkas vilket ger positiva effekter på nybyggnation i Borås.
Detta uppnås i viss mån genom de nya, sänkta talen, men i än större utsträckning genom en större
flexibilitet i användningen och ökade möjligheter att sänka talen om det tillåts utifrån fastighetens specifika
förutsättningar. Vidare ger den erbjudna flexibiliteten fastighetsägarna ett incitament att själva aktivt
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undersöka och införa åtgärder för att förändra mobilitetsbeteendet och behovet av egen bil. En viktig
förändring mot tidigare är också att redan befintliga men underutnyttjade parkeringsplatser kan användas
för att uppfylla parkeringstalens behov. Därmed blir det möjligt att mer effektivt utnyttja redan gjorda
investeringar och effektivisera markanvändningen, vilket förväntas underlätta den önskade förtätningen av
staden.
De föreslagna förändringarna är dock försiktiga och i linje med vad fastighetsägare och företrädare för
parkeringsbolaget har beskrivit som dagens efterfrågan, för att undvika allt för radikala förändringar som
kan skapa acceptansproblem och tillgänglighetsproblem. Talen i förslaget är minimital, vilket innebär att
det är fritt för exploatörer att bygga fler parkeringsplatser när så önskas om platsen finns och det ryms inom
detaljplanens bestämmelser. Därmed kommer frågan om parkering fortsatt att vara i hög grad
marknadsstyrd.
Under processen att ta fram den nya parkeringsnormen har ett antal övergripande synpunkter framförts. Det
finns en oro över att parkeringsplatserna för bil i för hög grad ska minskas, vilket i så fall skulle kunna leda
till färre besök i t.ex. stadskärnan. Det finns ett fortsatt stort behov av besöksparkering i centrum, då dessa
parkeringsplatser är kopplade till flera funktioner och flera fastigheter. Det finns också en oro över att
minskningar av boendeparkeringarna genom lägre parkeringstal gör att fler boende i centrum väljer att
utnyttja gatumarksparkering och övrig parkering som är avsedd i huvudsak för besökare. Med hänsyn till
det har det inkommit önskemål om att från kommunens sida se över parkeringsfrågan i stort med fokus på
till exempel tidsbegränsningar, parkeringskostnader och ett eventuellt parkeringsledningssystem i centrum.
Dessa frågor har dock inte varit möjliga att behandla i parkeringsnormen.
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Yttrande över Cykelplan 2016-2017
Det är angeläget att få ett uppdaterat dokument då den nuvarande Cykelplanen antogs
för ca 15 år sedan. Cykelplanen kommer leda till att förbättra för våra cyklister, men
det bör tas ytterligare strategiska inriktningar för att cykeltrafiken ska öka i den växande staden.
Arbetet med att få fler att välja cykel är en viktig del i Mobility management för att nå
ett hållbart samhälle. Det framgår dock inte hur mycket medel som avsätts för denna
viktiga förändring. Kommunstyrelsen anser att dokumentet bör kompletteras med
detta.
Cykelplanen redovisar behov av cykelbanor där kommunen eller Trafikverket har
väghållaransvar. I Borås tätort är kommunen i huvudsak huvudman och ansvarig för
utbyggnaden av cykelvägarna. Till och från våra tätorter samt oftast genomfartsvägen
genom samhället har Trafikverket det ansvaret. I övrigt är det enskilt huvudmannaskap. En beskrivning av huvudmannaskap och vad det innebär för respektive part bör
beskrivas i planen för att lättare kunna förklara varför inte alla delar av kommunen
återfinns i den.
Blad de prioriterade åtgärdsförslagen som redovisas anser Kommunstyrelsen att samtliga sträckningar är angelägna. Det är positivt att målpunkten Högskolan får en extra
satsning med fler kopplingar dit. Satsningar görs även på kopplingar mellan Regementet mot Centrum samt Göta/Druvefors. Regementsområdet förväntas bli nästa stora
utbyggnad av bostäder och förberedande satsning av bra cykelvägar dit är positivt för
ett minskat bilberoende.
Huvudcykelstråken måste förbättras i snabbare takt, rätas ut, få säkrare korsningar
stråkvis, gång- och cykelstråk skiljs åt överallt där det är möjligt
I Borås Stads budget för 2016 anges att kommunen är beredd att bidra till finansiering
av cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. I detta sammanhang exemplifieras cykelvägen mellan Rydboholm och Ridhuset som ett sådant objekt. Denna återfinns
dock blad de cykelvägar som inte har någon tidsplan i Cykelplanen vilket verkar motsägelsefullt.
Kommunstyrelsen vill lägga till ytterligare en viktig gång- och cykelväg som underlättar för arbetspendling till och från Resecentrum som bör komma med i planen. Utmed Kust- till kustbanan mellan Brodalsgatan/Resecentrum och Bockasjögatan finns
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i gällande detaljplan möjlighet till utbyggnad av en plan och gen sträckning för att
underlätta för pendlare.
En sammanbindning av cykelvägarna i Centrum har funnits på agendan under många
år. Kommunstyrelsen avser att det är av stor vikt att komma fram till en gemensam
lösning som fungerar tillsammans med bl. a kollektivtrafiken genom centrum.
Det är tydligt att Trafikverket ansvarar för en stor del av de objekt som inte är tidssatta. Är detta unikt för Borås?
I kapitlet om önskvärd standard och kvalitet finns många positiva delar men kan
gärna utvecklas mer. För att stegvis komma framåt i cykelfrågorna får vissa av frågorna kanske lämnas till nästkommande plan under förutsättning att det arbetet påbörjas i samband med att cykelplanen antas. Nedan följer ett antal delar som behöver
utvecklas.
Sandsopning tidigare på våren bör leda till stora förbättringar för cyklister. Här bör
det även ställas krav på att beläggningen inte får vara i sämre skick än på den angränsande vägbanan. Huvudcykelstråken bör dessutom särskiljas i en skötsel- och underhållsplan. I skötselplanen bör det även finnas riktlinjer för målning av avgränsningslinjer och cykelbanesymboler.
Skyltningen av våra cykelbanor är viktig. Stråken bör märkas upp ungefär som en
vandringsled eller motionsspår med märken på ex. lyktstolpar, en färg per stråk samt
tätare cykelbanesymboler målade på marken. Detta skulle kunna vara ett sätt att enkelt hjälpa cyklister att hitta de bästa vägarna. För att ytterligare underlätta för cyklister bör även avstånd (antingen i km eller i tid) redovisas på skylten för att underlätta
för cyklister som inte har lokalkännedom.
Med en ökad mängd cykeltrafik kommer cykelparkering att bli allt viktigare. Det börfinnas resonemang kring placering och storlek. Dokumentet bör även kompletteras
med resonemang kring lastcyklar och laddningsplatser för elcyklar. Dessutom är utformningen av cykelparkeringar en viktig del för att skapa en attraktiv stadsmiljö,
både estetiskt och praktiskt. Detta bör kunna lyftas in i dokumentet.
Hyrcykelsystem är en viktig del i servicen för våra medborgare och besökare för att
kunna röra sig på ett hållbart sätt genom staden. Kommunstyrelsen är angelägen om
att ett sådant system finns på plats redan under 2016. Samarbete mellan Borås Stad
och Västtrafik är eftersträvanvärt då hyrcykelsystem bör vara integrerad med kollektivtrafiken.
I arbetet med mobility management bör cykelpooler markandsföras. Andra system för
att låna/hyra ut lastcyklar/elcyklar/vinterutrustad cykel för att invånare under någon
eller några veckor ska få pröva.
Det framgår inte av remissen vem som ska anta Cykelplanen. Kommunfullmäktige
antog den senaste cykelplanen 2001, vilket innebär att den efterföljande behöver antas
av samma instans. Denna procedur bör framöver delas upp. Förslagsvis bör Kommunfullmäktige även i fortsättningen anta de mer översiktliga riktningarna som gäller
över minst 4 år. Denna kompletteras med en del 2, nuvarande kapitel ”Förbättring av
cykelvägar i Borås centralort och ytterområden”, som har en tätare beslutsintervall
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med mer åtgärdsförslag kopplat till budget och som antas av den ansvariga nämnden
efter att den remitterats. Det skulle innebära att de mer strategiska frågorna hamnar i
Kommunfullmäktige medan de mer fysiska åtgärderna ligger på den ansvariga nämnden. Uppdelningen av dokumentet behöver ske inför antagandet för att kunna genomföra kommande uppdelning av beslut.
Kommunstyrelsen uppmanar Tekniska nämnden att omgående påbörja nästkommande cykelplan. Vid det tillfället kommer kommunstyrelsen ha högre förväntningar
på de strategiska frågorna. Arbetet med Cykelstrategi, med mobility management i
fokus, förväntas Tekniska förvaltningen leda. Ni har ansvaret med mobilitiy managementfrågorna samt har bäst ämneskunskap i dessa frågor. Cykelstrategin ska dock
sedan antas av Kommunfullmäktige.
Cykelstrategin behöver ha en mer direkt koppling till den allra senaste samhällsutvecklingen. Parismötet som skärpte CO2-kravet på världens länder, och av Trafikverkets senaste apport ”Styrmedel och åtgärderför att minska transportsystemets utsläpp
av växthusgaser” framgår att biltrafiken bör minska med upp mot 20 procent redan
till 2030. Om inte detta ska slå mot landsbygden måste rimligen största delen av
minskningen ske nära och inne i städerna. När dessa nationella mål ska bli verklighet
kommer gång-, cykel- och kollektivtrafik att öka, som en automatisk följd. Människor
kommer ju fortfarandebåde att behöva och vilja förflytta sig.
Borås Stad måste vara beredd på denna väntade ökning av gång- och cykeltrafik om
inte denna ökning ska leda till ännu svårare slitningar och konflikter mellan trafikslagen måste en cykelsatsning av en helt annan dimension än den nuvarande inledas.
Borås behöver en offensiv cykelstrategi och som en följd av denna en omfattande
ambitionshöjning när det gäller utbyggnad av cykelstråk, underhåll och drift. Därtill
behövs en omstart av arbetet med det publika arbetet att locka fler att pröva cykel för
daglig förflyttning, även dessa åtgärder grundade i en cykelstrategi.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Inledning
Bakgrund
Cykel är ett transportmedel på frammarsch. Det är miljövänligt, tar lite plats i förhållande till andra
transportmedel och är relativt billig att införskaffa. Fler och fler har börjat se de positiva effekterna som
cykling medför, både för miljön och för folkhälsan. Borås Stad har som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant och för att nå dit krävs det att flera åtgärder genomförs. Åtgärderna gäller både
cykelinfrastruktur och service för att få attitydförändringar hos människor i allmänhet.
Syfte
Syftet är att ge bättre förutsättningar för att utveckla Borås som cykelstad. Cykelplanen ska utgöra ett
planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad
miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel. Detta bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.
Mål
•
•
•

Skapa attraktiva förutsättningar och bra möjligheter till att invånarna i Borås Stad i större grad
ska använda cykel som transportmedel.
Minska antalet olyckor med cyklister inblandade samt skadeföljderna som olyckorna medför.
Göra Borås till en cykelkommun i framkant.

Övergripande mål
Borås Stad har olika övergripande mål för att sträva mot att bli en mer attraktiv stad. Bland annat finns
gemensamt antagna miljömål och en vision för Borås 2025. Cykelplanen är en del i att uppnå Borås
Stads miljömål om en minskad miljöpåverkan från trafiken och tre strategiska målområden i Borås 2025
- Vision och strategi.
Ur ’Borås 2025 – Vision och strategi’
Livskraftig stadskärna
Vi har en attraktiv stadskärna som är lätt att förflytta sig inom. Det finns varierande mötesplatser som
rymmer alla slags människor.
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Det ska vara enkelt att förflytta sig mellan Borås olika delar, både till fots eller med cykel. Kollektiva
transportmedel används i stor utsträckning och det finns lättillgängliga knutpunkter för vidare resande.
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktig god hushållning tryggas från en ekologisk,
social och ekonomisk dimension. Kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö.
Borås Stads Miljömål 2013-2016
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken
Etappmål:
9a Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt
9b Bättre infrastruktur för cykling
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Avgränsning
Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra infrastrukturen för cykel i Borås Stad. Den utgår
från nuvarande cykelvägnät.
Genomförande
Cykelvägnätet bör byggas ut och rustas upp för att användas i ett långsiktigt perspektiv. Även planering
av åtgärder är ett långsiktigt arbete som ska ske kontinuerligt.
Varje väghållare måste ta sitt ansvar i förbättringsarbetet. Kommunen, Trafikverket och övriga väghållare ska tillsammans arbeta för att förbättra förhållandena för cyklister och genomföra de åtgärder som
anses prioriterade enligt de åtgärder som redovisas i cykelplanen. Cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet
med vad cykelplanen föreskriver och följs upp vartannat år i ett cykelbokslut.
Objekten som tas upp i cykelplanen är de objekt som bedömts som nödvändiga och angelägna att
genomföra för att uppnå målen som presenteras i planen. Allt eftersom objekten färdigställs och cykelvägnätet växer sig större tas nya objekt in i cykelplanen. Objekten är uppdelade i två tabeller. En med de
objekt som är tidsatta och en med övriga identifierade objekt.
Planen tar upp åtgärdsförslag där både kommunen och Trafikverket är väghållare. Principen för finansiering av dessa bygger på att väghållaren betalar för utbyggnad av cykelvägar. I vissa fall har avsteg från
detta gjorts då kommunen har gått in och betalat 50 % av utbyggnad av cykelvägnätet där Trafikverket
är väghållare. Det har även förekommit att kommunen har tagit hela kostnaden för utbyggnaden. Detta
på grund av att sträckan då anses extra viktig för kommunen medan Trafikverket inte prioriterar den
lika högt.

9

Allmänt
Användning av cykel som transportmedel
Enligt en sammanställning av den senaste nationella resvaneundersökningen så cyklar vi i Sverige cirka
5,3 miljoner kilometer per dag, och gör cirka 1,9 miljoner resor per dag. Det genomsnittliga cyklandet per person, räknat i cyklad sträcka ligger nu på 0,6 kilometer per person och dag. Trots en ökad
konsumtion av cykelutrustning och ökad hälsomedvetenhet visar undersökningen på en minskning av
cyklandet sedan mitten av 1990-talet. Antalet cykelresor har sedan mitten av 1990-telet minskat från 2,8
miljoner till 1,9 miljoner resor, en minskning med 38 %. Det bör dock tilläggas att en viss återhämtning
har skett sedan millennieskiftet. Det framgår också att resorna i genomsnitt blir längre.
Att cykla påverkar miljön lite i förhållande till andra trafikslag. När fler väljer att ställa bilen hemma och
cykla minskar bland annat utsläppen av kväveoxider och vi får en bättre luftkvalitet. Det ger också lägre
bullernivå. Sammantaget får vi en bättre stadsmiljö, vilket gynnar alla. Påtagliga fördelar för hälsan är
också bättre sömn, ökad koncentrationsförmåga och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Bättre
hälsa minskar sjukfrånvaro vilket är bra både för samhället i stort och för individen. Cykeln har också
påtagliga ekonomiska fördelar, den är relativt billig att införskaffa och kostar lite att ha vilket är positivt
för privatekonomin.
Trygghet och trafiksäkerhet
Säkerheten för cyklisterna påverkas i stor grad av hur samtliga trafikanter beter sig i trafiken. Därför
är det viktigt att påverka samspelet mellan cyklister, fotgängare och bilister. För att nå och upplysa rätt
trafikgrupp kan riktade kampanjer utifrån syfte och målgrupp användas. God belysning och väl underhållna cykelvägar minskar risken för olyckor, men det är också upp till cyklisten att ha en cykel som är
rätt utrustad.
Trygghet är den upplevda känslan av säkerhet. Den är individuell och påverkas av en rad olika faktorer.
Trygghet består av två delar, en emotionell och en kognitiv del. För att skapa en trygg trafikmiljö krävs
att både trafiksystemet som helhet och dess detaljer ses över. Inriktningen ska därför vara att så långt
som möjligt åtgärda de brister som finns i infrastrukturen som utgör de största riskerna för cyklisterna i
Borås Stad, oavsett tätort eller landsbygd.
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Historia
Gång- och cykelvägar i centralorten, 1987
I den första gång- och cykelvägsplanen för Borås Stad var endast huvudnätet medtaget. En noggrann
analys av gång- och cykelvägnätet gjordes. Olika åtgärder såsom upprustning, nybyggnad och förbättring av korsningar föreslogs.
Borås ytterkommundelar, Förslag till gång- och cykelvägar, 1997
I Borås ytterkommundelar, Förslag till gång och cykelvägar var det långsiktiga målet för utbyggnad av
gång- och cykelvägnätet att skapa trafiksäkra och attraktiva gång- och cykelstråk så att fler skulle se
cykel som ett alternativ till bilen vid kortare resor.
Gång- och cykelvägsplan, 1998
I och med den gång- och cykelhandlingsplanen som upprättades 1998, och som antogs av kommunfullmäktige år 2001, övergick man från att använda sig av TRÅD (allmänna råd för trafikplanering) som
riktlinje till att istället utgå ifrån Nollvisionen. Grundtanken är att ingen ska dödas eller skadas svårt i
trafiken, vilket ställer andra krav på utformningen av trafikmiljön kring oskyddade trafikanter. I planen
nämndes separerade gång- och cykelbanor men också olika typer av hastighetssänkande åtgärder. Inför
1998 års gång- och cykelvägplan togs statistik över olyckor fram där oskyddade trafikanter varit inblandade. I gång- och cykelvägsplanen från 1998 föreslås att både befintligt och nyanlagt huvudnät ges en
enhetlig standard gällande utformning, utrymme, trafikanordningar, belysning, sopning, snöröjning
mm.
Trafiknätsanalys, 2000
I den trafiknätsanalys som antogs år 2000 beskrivs hur trafiknäten i Borås Stad kan utformas för att
bättre klara sina uppgifter. Fokus låg på att halvera antalet trafikolyckor med personskador inom centralorten. De olika näten delades in i grupper efter vilken funktion de har: bilnät, bussnät, utryckningsnät,
cykelnät samt gång- och cykelpassager. Kvaliteten på trafiknätet bedömdes med avseende på trafiksäkerhet, framkomlighet och trafikbuller. Som förslag på förändringar nämns att huvudvägar med hastighet
50 km/h eller 70 km/h bör ha separerade cykelbanor. Nya länkar i cykelvägnätet bör byggas utmed
vissa lokalgator för att knyta samman nätet och förbättra framkomligheten.
Cykelplan med åtgärdsprogram, 2010
Tekniska förvaltningen påbörjade en cykelplan som sedan togs över av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Denna blev aldrig avslutad.
Cykelhandlingsplan 2012 för Borås Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram en cykelhandlingsplan 2012. Denna blev godkänd i Samhällsbyggnadsnämnden, men förelades ej i Kommunfullmäktige för beslut.
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Nulägesbeskrivning
Borås cykelvägnät
I Borås finns i dagsläget 156 km cykelväg, 112 km står Borås Stad som väghållare för och resterande
Trafikverket. Cykelvägnätet är uppdelat i ett huvudnät och ett lokalnät. Huvudnätet består av en stomme med sju stråk som alla utgår från de centrala delarna av Borås. Stråken sträcker sig i alla vädersträck
för att binda samman olika områden. De bidrar till att göra det enklare att nå många av vanligaste målpunkterna då dessa ofta ligger i anslutning till stråken, exempelvis Södra Älvsborgs sjukhus och Knalleland med flera. De kortare resorna i närområdet sker på lokalnätet som kan utgöras av både cykelvägar
och lokalgator. Hela cykelvägnätet ska vara säkert för alla som färdas med cykel.
Trafikflöden
Borås Stad räknar antalet cyklister vid sex olika mätpunkter. Fyra av dessa är cykelbarometrar som sattes upp 2010.
Tre av de fyra cykelbarometrarna är fasta och mäter antalet
förbipasserande cyklister med hjälp av nedfrästa detekteringsslingor i asfalten. Den fjärde räknar antalet cyklister
med hjälp av radar. Cykelbarometrarna visar information
om antal cyklister den dagen i realtid (se bild till höger)
och det finns möjlighet att kombinera informationen med
ett budskap. Två nya mätpunkter installerades 2015 och
räknar antal cyklister utan synlig cykelbarometer.
Cykelbarometrar finns vid Skaraborgsvägen, Brämhultsvägen, Druveforsvägen och Katrinedalsgatan. Mätpunkterna
utan synlig barometer räknar antalet cyklister på två cykelvägar ut mot Viared.
Vid en jämförelse av det totala antalet cyklister åren 2013
och 2014 ökade antalet cyklister i Borås med 13 % enligt
statistik insamlad från cykelbarometrarna. De första sju
månaderna i 2015 visar på en viss minskning mot samma
period 2014. Under hela 2014 räknade de fyra cykelbarometrarna sammanlagt 428 273 cyklister. Från januari till
och med juli 2015 har 225 070 passerande cyklar räknats.
Cykelfrämjandets kommunvelometer 2015
Cykelfrämjandet har som mål att bland annat arbeta för en ökad användning av cykeln och en ökad
möjlighet att använda cykel. Under våren 2015 genomfördes den sjätte upplagan av Cykelfrämjandets
kommunvelometer, en oberoende granskning av hur kommuner arbetar med cykling. Borås var en av
de 37 kommuner som granskades med hjälp av en enkät där svaren har bedömts och viktats med fokus
på det arbete som gjordes under 2014. Frågorna var indelade i sex delområden; befintlig infrastruktur,
infrastruktur och underhåll, information och marknadsföring, cykelaktiviteter under 2014, cykelpolitik
samt uppföljning och mätning
Målsättningen med Cykelfrämjandets kommunvelometer är att mäta och kommunicera kommunala
insatser för cykling och att möjliggöra jämförelser mellan kommuner och över tid med förhoppningen
om att skapa lokal debatt. Granskningen ska vara ett verktyg för att lyfta cyklingens betydelse, både
nationellt och lokalt, samt bidra till att förbättra förutsättningarna för att cykla i Sverige.
Borås fick totalt 34,5 av 60 möjliga poäng. I en jämförelse med andra kommuner med en befolknings
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mängd över 100 000 ligger Borås en bit under genomsnittet som är cirka 45,5 poäng. Detta beror bland
annat på att Borå Stad vid tidpunkten för kommunvelometern saknade en gällande cykelplan och flera
andra styrdokument inom området. När det gäller information och markandsföring satsar Borås 2,1 kr
per invånare och år, vilket är långt under genomsnittet för deltagande kommuner på 4,8 kr per invånare
och år. 20 % av cykelvägarna är skyltade jämfört med genomsnittet på 40 % i andra kommuner. När det
kommer till investering i infrastruktur och underhåll satsar Borås 310 kr per invånare och år, vilket är
något högre än genomsnittet på 286 kr per invånare och år. Dessa faktorer är exempel som visar att det
finns stor potential till förbättring för Borås som cykelstad.
Resvaneundersökning
Borås Stad har ingen aktuell resvaneundersökning att luta sig mot när det gäller planering av olika
insatser för cykel, bil och kollektivtrafik. Därmed finns det ett stort behov av att samla in information
om hur boråsarna väljer att resa inom staden. Som ett första steg mot att kartlägga resvanor i Borås har
Tekniska förvaltningen valt att genomföra en mindre enkätundersökning med frågor om just resande
under sju veckor sommaren 2015. Enkätundersökningen är ett led i arbetet med att förbättra möjligheterna för resor med cykel och kollektivtrafik.
Av enkätundersökningen framgår att det som cyklister besväras mest av är gående på cykelbanan. På
andra plats kommer korsningar med bilar och på tredje och fjärde plats kommer ”inget besvärar mig”
och vädret. De svarsalternativ som utifrån enkätundersökningen besvärar cyklisterna minst är ”andra
korsningar än de med bilar”, ”dålig belysning på cykelvägarna” och ”svårt att hitta cykelparkering”.
Eftersom att enkätundersökningen är mycket begränsad (bland annat i sin omfattning och att den
enbart genomförts under sommaren) täcker den inte upp för behovet av en kartläggning av resvanor i
Borås. För det krävs en fullständig resvaneundersökning.
Cykelparkering och cykelgarage
I september 2014 invigdes Borås Stads första cykelgarage. Borås Stad vill underlätta för pendlare att
kombinera resor med kollektivtrafik med cykel och har därför satsat på ett cykelgarage i anslutning
till Centralstationen. Det som behövs för att komma in i cykelgaraget är ett kollektivtrafikkort som är
registrerat hos Turistbyrån eller via Borås Stads hemsida. Anläggningen har plats för cirka 80 cyklar och
service såsom dusch, toalett, låsbara skåp och cykelpump.
En inventering av cykelparkeringar gjordes av Koucky & Partners
AB 2013 på uppdrag av Borås Stad.
Rapporten visade att kapaciteten
och kvaliteten av cykelparkeringarna
i Borås måste höjas om kommunen
ska nå framtida mål att öka andelen
cyklande. Ett resultat av inventeringen
är bland annat de flyttbara cykelparkeringarna som finns runt centrum och
cykelgaraget intill centralstationen.
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Hösten 2013 utplacerades fyra flyttbara cykelparkeringar i form av röda och blåa bilsiluetter. Var och
en av cykelparkeringarna är placerade på en bilparkering som är strategiskt utvald efter hur mycket
informellt parkerade cyklar (ej parkerade i cykelställ) det brukar finnas på just den platsen. Att cykelparkeringarna är flyttbara gör dessa flexibla då det är enkelt att anpassa cykelparkeringarna efter verksamheterna som finns runt i området om dessa ändras. Cykelparkeringarna rymmer tio cyklar och alla dessa
har också cykelpump. Kommunen har sex ytterligare cykelparkeringar som kommer att placeras ut.

Olyckor
Olycksstatistiken som analyserats är tagen från Strada från perioden 2011-01-01 - 2014-12-31 och gäller
Borås Stad. Den vanligaste olyckstypen bland cyklister är singelolyckor (176 st.), där en stor majoritet av
dessa är lindriga olyckor (117 st.). Näst vanligaste olyckstypen är cykel/moped i kombination med annat
motorfordon, här är också lindriga olyckor en stor majoritet. Av alla 263 cykelolyckor har 156 skett
inom tättbebyggt område. En dödsolycka har skett under den analyserade perioden.
Eftersom olycksstatistiken endast visar olyckor som är anmälda till polis och sjukvård finns det ett mörkertal då det inte är alla som uppsöker sjukhus eller rapporterar olyckan till Polisen. Orsaken till olyckorna kan bero på många olika faktorer, exempelvis inbromsning på grund av annan trafikant, korsningar där flera trafikslag som möts, gropar/hål/kanter i cykelbanan, löv på cykelvägen etc.

Få fler att välja cykeln!
Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och ett komplement
till mera traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Man använder sig av så kallade ”mjuka”
åtgärder som exempelvis information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination
av olika parters verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda”
åtgärderna inom stadstrafiken (som t ex nya cykelvägar). Mobility managementåtgärder kräver inte
nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av en bra kostnads-/nyttokvot, vilket betyder att samhället får mer tillbaka på varje investerad krona (jämfört med exempelvis
infrastrukturbyggen).
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Förändring av attityder och beteenden
Det är viktigt att satsa på beteende- och attitydförändrande arbete såsom mobility management för att
fler ska välja cykeln som transportmedel. För att få människor att byta bort bil till förmån för cykeln
måste det finnas en motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget att i ett attitydförändrande
arbete peka på de positiva effekterna individen och samhället kan vinna på att fler cyklar. Rent generellt bör det attitydförändrande arbetet handla om att höja cykelns status, att få cykling att framstå som
attraktivt och att det är lätt att välja cykeln framför bilen.
Alltför många väljer bilen oavsett om det rör sig om att köra flera mil till sommarstugan, ett par kilometer till jobbet eller ut till naturområdet. Vi lever i en del av världen där effekten av de växthusgaser
vi bidrar med inte märks av så tydligt och det är svårt att se hur de egna valen bidrar till utsläppen, trots
att så mycket som nästan en tredjedel av alla utsläpp från transporter kommer från de korta och ofta
onödiga bilresorna vi gör.
Att jobba med attitydförändring kan ta tid, men det är viktigt att sätta igång så fort som möjligt, vi kan
inte vänta på att få ett ”färdigt” cykelvägnät och sedan bjuda in boråsarna till att prova cykeln. Det är
viktigt att få människor att välja cykeln för att få snabb återkoppling på var nya vägar, parkeringar etc.
bör placeras, men också för att synliggöra cykeln som möjligt transportalternativ och väcka den slumrande cyklisten hos boråsarna.
Kampanjer för ett ökat cyklande
Tekniska förvaltningen arbetar på olika sätt för att belysa både cyklister och det egna arbetet med att
förbättra förutsättningarna för fler att välja cykeln. Exempelvis har vi haft invigningar av några av våra
större satsningar på nybyggda cykelvägar under 2015, exempelvis i Rydboholm och Sandared/Sjömarken. Tillsammans med Polisen genomfördes en kampanj för säker cykling under en vecka hösten 2015
där vi pratade om vikten av att ha lampor och reflexer på sin cykel, men bjöd också på frukost, delade
ut lampor och reflexer samt samlade in synpunkter från våra cyklister. Vi har även haft mindre kampanjer där vi har bjudit in till öppet hus i cykelgaraget vid Centralstationen. Några förslag på kommande
aktiviteter i arbetet med beteende- och attitydpåverkande insatser kan vara kampanjer som exempelvis
Cykelvänlig arbetsplats som tidigare har provats i Göteborgs Stad, På egna ben och Vintercyklister.
Potential för arbetspendling
Många människor har möjlighet att cykla till sina arbeten men tar idag bilen, ofta av ren vana. Här finns
en stor potential att öka antalet cyklister men också att på samma gång minska antalet bilar på gatorna.
För att förbättra möjligheterna för människor att ta sig till jobbet utan bil ska planeringen utgå från ett
hela-resan-perspektiv. Det betyder satsningar på cykel och kollektivtrafik, men också satsningar på att
förbättra möjligheterna att kombinera dessa. Det ska vara enkelt att ta sig från dörr till dörr utan bilen.
Sådana exempel är gena och säkra cykelvägar för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen, men också
exempel som cykelgaraget vid Centralstationen som ger möjlighet att på ett säkert sätt ha sin cykel parkerad och därmed göra det tryggare att kombinera cykel och kollektivtrafik. Det ökande användandet av
elcyklar förbättrar också möjligheterna för människor att pendla med cykel. Andra tänkbara åtgärder för
att förbättra möjligheterna att kombinera de två färdsätten är att det blir möjligt att ta med sig cykeln på
tåget.
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Stråk och målpunkter
Översikt
Borås sju cykelstråk binder samman olika delar av staden med centrum. Arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla på ett smidigt och bekvämt sätt utgår ifrån de sju stråken. Grundtanken med stråken
är att de ska vara sammanhängande, lättorienterade och tydliga. Det ska vara möjligt för de som cyklar
längre sträckor att hålla en relativt hög färdhastighet med god komfort. Samtliga stråk strålar samman i
de centrala delarna av Borås för att ge goda möjligheter att kunna ta sig längre sträckor.

Kartan visar en översikt över cykelstråken i Borås

Sjöbo – Centrum
Stråket mot Sjöbo går norr ut längs Skaraborgsvägen via Knalleland. Det passerar Borås camping, Borås djurpark, Borås Arena, Högskolan i Borås, flera skolor och bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.
Brämhult – Centrum
Stråket österut passerar Kulturhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Hässleholmen, Brämhults idrottsplats,
flera skolor och bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.
Trandared – Centrum
I anslutning till stråket mot Trandared finns flera skolor och bostadsområden. Utmed stråket finns en
cykelbarometer som räknar antalet förbipasserande cyklister.
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Kristineberg – Centrum
Stråket söder ut mot Kristineberg passerar Textilmuséet, Stadsparksbadet och Södra torget. Det går
utmed Druveforsvägen och Lars Kaggsgatan. I anslutning till stråket ligger också Kristinebergsskolan,
Kristinebergsparken och flera bostadsområden. Utmed stråket finns en cykelbarometer som räknar
antalet förbipasserande cyklister.
Tullen – Centrum
Väster ut går stråket mot Tullen. Det passerar bland annat Ramnasjön, Resecentrum, flera skolor och
bostadsområden.
Byttorp – Centrum
I anslutning till stråket mot Byttorp ligger Resecentrum, Almåsparken, Byttorps idrottsplats, flera skolor
och bostadsområden.
Göta – Centrum
Utmed stråket mot Göta ligger Boråshallen, Götavallen, flera skolor och bostadsområden.
Skolor
Skolorna är viktiga målpunkter där det finns mycket liv och rörelse. Äldre skolor har ett pågående
förbättringsarbete för att göra cykelinfrastrukturen kring skolorna bättre. Nya skolor har en förbättrad
planering där cykelfrågan har fått högre prioritering än tidigare. Det är viktigt med bra cykelparkeringar
vid skolorna eftersom behovet är stort.
Stråk längs leder och på gamla banvallar
Sjuhäradsrundan är en 130 km lång cykelled som går igenom fyra kommuner. Från Borås till Tranemo via Ulricehamn går leden mestadels på nedlagda och numera asfalterade banvallar. Tack vare att
det är tidigare järnväg är det relativ flack terräng där man cyklar längs sjöstränder, genom skogsmark,
jordbrukslandskap och genom städer. Cykelleden är skyltad som ett nationellt cykelturiststråk. Leden
passerar också Svenljunga för att sedan vara tillbaka i Borås.
Kindsbanan är en annan nedlagt järnväg som är lämplig för cyklister. Den går via Kråkered söderut till
Svenljunga. Kindsbanan används av biltrafik, dock i liten omfattning.
Västgötaleden är ett nät av lågtrafikerade vägar i Västergötland. Leden passerar Viared och Pickesjön i
väster innan den ansluter till cykelvägnätet genom Borås centrum. Fortsättningen går norrut via Sjöbo
och Tosseryd, därifrån nås Öresjö för exempelvis bad.
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Förbättring av cykelvägar i Borås centralort och ytterområden
Prioriterade åtgärdsförslag planerade 2016-2017
Ett ständigt förbättringsarbete sker kontinuerligt av cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden. Framför allt är det standarden på de sju huvudstråken som ska blir bättre. En översyn av befintliga gång- och cykelpassager behöver också ske löpande samt att vägvisningen av stråken byggs ut.
Nedan presenteras ett förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras de närmsta två åren för att förbättra cykelvägarna i Borås centralort och ytterområden (se kartor över åtgärdsförslag 1-13).
Kostnaderna är beräknade utifrån en meterkostnad på 3000 kronor för cykelväg.

Nr

Väghållare Investeringsobjekt (konfliktpunkt/sträcka)

Tätort

Löpande

Borås

BS

Cykelvägvisning

2,5

Löpande

Borås

BS

Reinvestering äldre cykelvägar

1,5

1.

2015

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Kungsg

140

0,6

2.

2015/2016

Borås

BS

Dalbog

380

1,2

3.

2016

Borås

BS

Västerlångg

250

0,8

4.

2016

Borås

BS

Magsinsg, delen Norrbytvärg - Sven Eriksonsg

220

0,7

5.

2016

Borås

BS

Bockasjög

840

2,6

6.

2016

Borås

BS

Regementsg, delen Majorsg - Varbergsv

300

0,9

7.

2016

Borås

BS

Kärrgatan

700

2,1

8.

2016

Borås

BS

Gässlösav, delen Trandöbron - Kärrg

250

0,8

9. 2016/2017

Borås

BS

Sjunde Villag, Brämhultsv - Ulricehamnsv

650

2

10.

2016

Borås

BS

Fristadsv, delen bussvändplats
(Långestensbacken) - Skogsrydsv

730

2,2

11.

2016

Frufällan

TV

väg 42, delen Klintv - Skogsrydsv

730

2,2

12.

2016

Rångedala

TV

Väg 1802 Bygatan, delen Vanumsv - Snackeg

235

0,7

13.

Vägplan
pågår

Sandhult

TV

Sundshultsv väg 1962, delen väg 180 - Idrottsplats

800

2,4

18

Längd (m)

Kostn
(Mnkr)

Status

Borås
Åtgärdsförslag 1
I centrum saknas flera viktiga länkar för att få ett sammanhängande nät av samtliga sju cykelstråk. Ett
första steg är att förlänga cykelvägen utmed Åsbogatan från Kungsgatan fram till Allégatan.
Åtgärdsförslag 2
I dagsläget saknas en bra länk mellan stråket mot Byttorp och Simonsland där också Högskolan i Borås
ligger. Den nya cykelvägen genom Norrby binder samman dessa på ett bra sätt och skapar en gen väg
med god framkomlighet då cyklister nu inte längre behöver cykla i blandtrafik.
Åtgärdsförslag 3
Stråket längs Västerlånggatan bör ses över. I dagsläget finns det gång- och cykelväg som är separerad
med olika beläggning längs Västerlånggatan men den är smal och ojämn. Om det ska kunna ses som ett
attraktivt alternativ för cyklister och bidra till att skapa en bra sammanlänkning av cykelstråken i centrum bör de delar av det område som nu är separerad gång- och cykelväg breddas och ses över ur ett
framkomlighetsperspektiv. Det är framförallt sträckan mellan Lilla Brogatan och Västerbrogatan.
Åtgärdsförslag 4
För att förbättra kopplingen mellan stråken från Byttorp och Tullen in mot centrum bör cykelvägen utmed Magasinsgatan förlängas så att den går under järnvägsviadukten och kopplas samman med befintlig cykelväg utmed Sven Eriksonsgatan. Cykelvägen skulle ge en gen och snabb väg för de som kommer
från stråket mot Byttorp och Tullen och ska till centrum.
Åtgärdsförslag 5 och 6
Den befintliga cykelvägen utmed Regementsgatan förlängs ut till Varbergsvägen för att skapa en bra
och gen koppling mellan stråket mot Tullen och stråket mot Göta. Längs Bockasjögatan och Majorsgatan gör en ny cykelväg det möjligt att nå målpunkter som Boråshallen med flera som ligger utmed
sträckan.
Åtgärdsförslag 7 och 8
Utmed Gässlösavägen från Trandöbron till Kärrgatan och längs Kärrgatan till Varbergsvägen planeras
en ny cykelväg som kommer att binda samman stråket mot Kristineberg och stråket mot Göta.
Åtgärdsförslag 9
En ny cykelväg längs Sjunde Villagatan skulle binda samman den befintliga cykelvägen utmed Vedensgatan med cykelvägen som går under riksväg 40 från Enedalsgatan.
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Kartan visar Borås centrum med åtgärdsförslag 1-9
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Åtgärdsförslag 10
Cykelvägen utmed Fristadsvägen förlängs norrut från bussvändplatsen fram till Skogsrydsvägen.

Kartan visar Sjöbo med åtgärdsförslag 10

Frufällan
Åtgärdsförslag 11
Längs riksväg 42 planeras en ny cykelväg i Frufällebacken. Cykelvägen förbättrar framkomligheten
genom att cyklister inte behöver cykla genom bostadsområdet och att det nu blir cykelväg hela sträckan
från Skogsrydsvägen fram till befintlig cykelväg i korsningen in mot Klintvägen.

Kartan visar Frufällan med åtgärdsförslag 11
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Rångedala
Åtgärdsförslag 12
I dagsläget finns asfalterad cykel- och gångväg på den gamla banvallen som går från Borås till Ulricehamn och som på sin väg passerar genom Rångedala. I Rångedala finns befintlig cykelväg längs en
sträcka på Bygatan. Tanken är att komplettera med den sträckan som saknas mellan dessa befintliga
cykelvägar för att göra dem mer tillgängliga.

Kartan visar Rångedala med åtgärdsförslag 12

Sandhult
Åtgärdsförslag 13
I Sandhult är idrottsplatsen en viktig målpunkt dit många, framförallt barn och unga, tar sig med cykel.
Att bygga cykelväg längs med Sandhultsvägen från befintlig cykelväg till idrottsplatsen bör prioriters ur
säkerhetsynpunkt.

Kartan visar Sandhult med åtgärdsförslag 13
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Ej tidssatta åtgärdsförslag
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag för cykelvägnätet i kommun som bör åtgärdas men som
inte har någon tidsplan. Eftersom åtgärdsförslag för både Trafikverket och Borås Stad listas är det svårt
att se hur lång tid det skulle ta att åtgärda samtliga (se kartor över åtgärdsförslag 14-49). Borås Stad
räknar med att investera sju miljoner kronor per år i cykelvägnätet.

Väghållare Investeringsobjekt (konfliktpunkt/sträcka)

Kostn
Åtgärdstyp
(Mnkr)

Nr.

Tätort

14

Borås

BS

Lilla Brog, delen Allég - Hallbergsg

320

1

Ny gc-väg

15

Borås

BS

Allégatan, delen Fabriksg. - Järnvägsg.

900

2,7

Ny gc-väg

16

Borås

BS

Åsbog, delen Allég - Södra torget

100

0,3

Ny gc-väg

17

Borås

BS

Södra torget, delen Åsbog - Druveforsv

350

1,1

Upprustning och
ny gc-väg

18

Borås

BS

Engelbrektsg, delen Vedensg – Vegag

450

1,4

Ny gc-väg

19

Borås

BS

Enedalsg, delen Klippbron - Neumansg

350

1,1

Ny gc-väg

20

Borås

BS

Åsv, delen Brämhultsv - G:a Brämhultsv

500

1,5

Ny gc-väg

21

Borås

BS

Kyrkv, mellan Prästliden och Dammg

1000

3

22

Borås

BS

Dammg, delen Kärragårdsv - Brämhultsrondellen

500

1,5

Ny gc-väg

23

Borås

BS/Enskild

Viared,
delen Pickesjöv. - Kyrkebackaliden

3000

9

Ny gc-väg

24

Borås

BS

Jössagatan

800

2,4

Ny gc-väg

25

Borås

BS

Gässlösav, delen Kärrg - Jössag

1000

3

Ny gc-väg

26

Borås

BS

Vattugatan

100

0,3

Ny gc-väg

27

Borås

BS

Ramnavägen

300

0,9

Ny gc-väg

28

Borås

BS

Kvibergsgatan,
delen Ryssbyv. - bef. cykelväg efter Hestrabron

700

1,7

Upprustning och
ny gc-väg

29

Borås

BS

Korsningen Alingsåsv – Fjällg – Hästhagsv

70

0,2

Säkrare korsning

30

Borås

BS

Kyrkogårdsg

500

1,5

Ny gc-väg

31

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen Dalsjöv - Stationsv

1000

3

Ny gc-väg

32

Dalsjöfors

TV

Boråsv väg 1701, delen Uppegårdsg - Vasshallav

3400

10,2

Ny gc-väg

33

Dalsjöfors

TV

väg 1702 Storgatan, delen Stationsv - Tallbitv

1500

4,5

Ny gc-väg

34

Ekås

TV

väg 180, delen Ryssbyv - Ekåsv

850

2,6

Upprustning
av gc-väg
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Längd (m)

Upprustning och
ny gc-väg

Längd (m)

Kostn
(Mnkr)

väg 183, delen Tärnav - Borgstena skola

6000

18

Ny gc-väg

TV

väg 42 Industriv - Hästhagen/Kvarbo

2700

8,1

Ny gc-väg

Fristad

TV

väg 42, delen väg 183 - Industriv

250

0,8

Ny gc-väg

38

Fristad

TV

väg 1802, delen väg 42 - Prästskogsv

500

1,5

Ny gc-väg

39

Fristad

TV

Ljungav väg 1794,
delen Vängav väg 42 – Asklandav.

1000

3

Ny gc-väg

40

Fristad

TV

Asklandav väg 1766, delen Askv - kv. Buxbomen

800

2,4

Ny gc-väg

41

Fristad

TV

Asklandav väg 1766,
delen Askv – väg 42

1000

3

Ny gc-väg

42

Rydboholm

TV

väg 1610 Ridhuset - Rydboholm

5900

19

Ny gc-väg

43

Sandhult

TV

Bredaredsv väg 1766, delen skolan - Konvaljv

500

1,5

Ny gc-väg

44

Sandared

TV

väg 1762, delen Säterv - Sandhults IP

6100

18,3

Ny gc-väg

45

Sandared

TV

Göteborgsv väg 1757,
delen Svarvhultsv – Rullstensv

1000

3

Ny gc-väg

46

Sjömarken

TV

väg 1761, delen Älgörtsv - Backabo

1000

3

Ny gc-väg

47

Sparsör

TV

väg 1800, delen väg 42 - Anders Danielssons v.

1200

3,6

Ny gc-väg

48

Viskafors

TV

3000

9

Ny gc-väg

49

Kråkered

TV

900

2,7

Ny gc-väg

Nr.

Tätort

Väghållare

35

Fristad

TV

36

Fristad

37

Investeringsobjekt (konfliktpunkt/sträcka)

väg 1657, Fritslav,
delen Fagerhultsv - Kinnarumma
Kråkeredsvägen,
delen Transåsrondellen - Sörviksvägen

24

Åtgärdstyp

BORÅS

Kartan visar Borås med åtgärdsförslag 14-30

25

DALSJÖFORS

Kartan visar Dalsjöfors med åtgärdsförslag 31-33

26

EKÅS

Kartan visar Ekås med åtgärdsförslag 34

27

FRISTAD

Kartan visar Fristad med åtgärdsförslag 35-41

28

RYDBOHOLM

Kartan visar Rydboholm med åtgärdsförslag 42

29

SANDHULT

Kartan visar Sandhult med åtgärdsförslag 43

30

SANDARED OCH SJÖMARKEN

Kartan visar Sandared och Sjömarken med åtgärdsförslag 44-46

31

SPARSÖR

Kartan visar Sparsör med åtgärdsförslag 47

32

VISKAFORS OCH KINNARUMMA

Kartan visar Viskafors och Kinnarumma med åtgärdsförslag 48

33

KRÅKERED

Kartan visar Kråkered med åtgärdsförslag 49
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Önskvärd standard och kvalitet
Prioriteringar
Trafiksäkerhetsarbetet bör prioriteras före åtgärder som ökar framkomligheten. Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder är att öka säkerheten i korsningspunkter och att göra nätet tydligare för trafikanterna genom förbättringar av skyltning och markering. Vid prioritering av åtgärder i cykelnätet ska
åtgärderna rangordnas så att cykelstråken förbättras i första hand. Därefter ska behoven för cykelvägar
till skolor tillgodoses. Cykelvägnätet för rekreationsresor prioriteras i sista hand. Alla cykelvägar ska ha
hög tillgänglighet så att funktionshindrade och äldre personer kan använda nätet.
Utformning
Det är viktigt med en tydlig utformning av cykelvägar, för både cyklister och andra trafikanter. I
korsningar där bilar korsar cykelvägen bör kantsten
göras upphöjd med genomgående cykelväg för att
sänka hastigheten i korsningspunkten och tydliggöra väjningsplikt mot oskyddade trafikanter. Genom
hela korsningen följer kantstenen utmed cykelvägen
och för att ytterligare tydliggöra korsningspunkten
görs cykelpassagen gul (se bild till höger). En god
fysisk utformning bör i korsningar och glapp mellan
cykelväg och blandtrafik kompletteras med förbättrad
skyltning.
Cyklister och gående bör skiljas åt i de större stråken.
Många gående känner sig otrygga om de ska samsas
med cyklister om samma utrymme. Det bör finnas en
tydlig gräns mellan ytorna för gång- och cykeltrafik.
Ytorna bör göras lika släta eftersom den slätaste ytan
ofta drar till sig båda trafikantslagen.
Blandtrafik
Huvudstråken ska vara separerade och präglas av hög trafiksäkerhet. Lokalnät för cykeltrafik kan bestå
av blandtrafikgator med låg hastighet för biltrafik om det också är låg trafikmängd.
Drift och underhåll
Det är viktigt att cykelvägarna håller en jämn och hög standard för att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Beläggningsarbeten och andra åtgärder som ökar framkomligheten för
cyklisterna genomförs kontinuerligt med hänsyn till erhållna budgetmedel. För akuta åtgärder finns ett
felrapporteringssystem som medborgare kan använda för att rapportera fel och brister men också lämna synpunkter. I gällande driftupphandling framgår att underhåll av cykelvägar ska ske kontinuerligt och
att påtalade brister åtgärdas omgående.
Cykelvägarna prioriteras högre än vägnätet för bilar när det gäller snöröjning. För att snöröja cykelvägarna gäller att det ligger minst tre centimeter snö, att jämföra med sex centimeter för bilvägnätet.
Bortsopning av grus har tidigare skett en gång per vår. Borås Stad har för avsikt att prova att sopa
tidigare och vid behov göra om processen om det kommer mer snö efter det. Detta minskar risken för
olyckor relaterade till rullgrus.
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I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska avstämning med cykelplanen ske. Genom att
samordna insatser för både vägnät och cykelnät kan det bli betydligt billigare än att göra åtgärderna vid
olika tidpunkter. Detta innebär att åtgärdsförslag som i cykelplanen ej är tidsatta kan genomföras tidigare än beräknat.
Vägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienterbarheten för cyklister. Det ger både boende och besökare
bättre möjligheter att orientera sig och hitta snabba säkra
vägar. En bra vägvisning visar att kommunen har ambitioner att erbjuda cykel som ett alternativt färdmedel. För att
uppnå en funktionell och tydlig vägvisning av cykelvägarna
har en vägvisningsplan upprättas där viktiga knutpunkter
skyltas upp och viktiga målpunkter framgår. För att tydliggöra skillnaden mellan bil- och cykelvägvisning är cykelvägvisningen vit med röd text. Utbyggnaden av vägvisning för
cykel utgår ifrån de sju stråken. I dagsläget är stråken mot
Brämhult och Trandared klara. Målet är att samtliga stråk
ska vara skyltade inom tre år.
För att tydliggöra vad som är turistcykelleder är vägvisningen för dessa röda med vit text för att skilja sig från den
lokala vägvisningen. Genom Borås går Sjuhäradsleden och
Västgötaleden som är turistcykelleder med den här färgsättningen.
Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås men också var cykelgaraget och cykelpumpar finns utplacerade.
Kartan uppdateras vartannat år. Den finns tillgänglig på Borås Stads hemsida och finns att hämta på
Stadsbiblioteket, Turistbyrån och Tekniska förvaltningen.
Cykelparkering
För att få fler att välja cykel är det viktigt att det finns cykelparkering i anslutning till tydliga start- och
målpunkter för resan. Med en ökad andel cyklister ökar behovet av att säkert kunna parkera cykeln. Väl
utformade cykelparkeringar gör att cykelns status som färdmedel höjs.
Formellt (i cykelställ) och informellt (t.ex. fastkedjade runt en lyktstolpe) parkerade cyklar är ett frekvent inslag i stadsbilden. Informellt parkerade cyklar utgör ett hinder för exempelvis personer med syneller rörelsehinder samt räddningstjänst.
Cykelgarage
I dagsläget har cykelgaraget ingen kapacitetsbrist
men med en förhoppning om ett ökat cyklande kan
behovet ändras. Eftersom att cykelgaraget är byggt
av moduler så går det att öka antalet platser i cykelgaraget genom att förlänga byggnaden, och på så vis
skapa fler väderskyddade och säkra parkeringsplatser
för cyklar.
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Service till cyklister
För att underlätta för cyklister kan exempelvis cykelpumpar för möjligheten att fylla på luft i däcken
placeras ut på strategiskt valda platser. För närvarande finns sju cykelpumpar runt om i centrala Borås.
Målet är att varje stråk ska vara försett med en cykelpump för att de ska vara tillgängliga för så många
som möjligt. Varje stråk ska också ha en cykelbarometer.
Busshållplatser
Busshållplatsernas placering på stråken bör ses över. Det är inte lämpligt att cykel- och gångväg dras
mellan busskuren och vägen. Detta med avseende både på säkerheten för cyklister, gående och de som
väntar eller kliver av bussen, men också för framkomligheten. Gång- och cykelväg ska dras bakom busskuren i så stor utsträckning som möjligt.

Hyrcykelsystem
Tekniska förvaltningen har anmält sitt intresse att delta i ett testprojekt av ett nytt hyrcykelsystem via
företaget Donkey Republic i Danmark. Systemet bygger på ett antal cyklar med speciella lås och som
bokas och låses upp via en applikation i mobiltelefonen. Detta betyder att systemet inte kräver några
fasta stationer där cyklar hämtas och lämnas. Om projektet blir av kommer det att provas i bland annat
Borås under våren 2016.
I dagsläget finns 10 cyklar att låna via Turistbyrån. Dessa står parkerade i cykelgaraget vid Centralstationen.

Uppföljning
Cykelbokslut
Vartannat år summeras Borås Stads och Trafikverkets arbete kring cykelinfrastruktur inom kommunen
i ett cykelbokslut. Syftet är att följa upp det arbetet som görs och att det på ett bättre sätt ska kommuniceras ut till allmänheten.
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
ADRESS Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 501 80 Borås
TEL 033- 35 74 00
E-POST tekniska@boras.se WEBBPLATS boras.se
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BoråsBorås

Sändlista remissutskick för Cykelplan 2016‐2017

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Styrgrupp för revidering av miljömålen 2017-2020
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Utse Tom Andersson och Morgan Hjalmarsson till en styrgrupp för revidering av miljömål 2017-2020, samt
uppmana Miljö- och konsumentnämnden att bemanna styrgruppen med två representanter från majoriteten och
två representanter från oppositionen.

2016-03-23
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-03-23
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0727 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-03-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2015/KS0727 403
Ert dnr 2015-2817

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

Miljö- och konsumentnämnden

Styrgrupp för revidering av miljömålen 2017-2020
Miljö- och konsumentnämnden tillskrev Kommunstyrelsen den 20 oktober 2015 med
förslag att Kommunstyrelsen skulle tillsätta en styrgrupp för revidering av miljömålen.
Dagens miljömål beslutades i Kommunfullmäktige 20 december 2012 och gäller till
och med 2016. Kommunfullmäktige beslutade att Miljö- och konsumentnämnden
ansvarar för uppföljning, samt att Kommunstyrelsen ansvarar för revidering. Dokumentet gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att tillsätta en styrgrupp för revidering av
miljömålen som ska gälla 2017-2020.
Kommunstyrelsen utser Tom Andersson och Morgan Hjalmarsson till en styrgrupp
för revidering av miljömål 2017-2020, samt uppmanar Miljö- och konsumentnämnden att bemanna styrgruppen med två representanter från majoriteten och två representanter från oppositionen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås
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033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss om regeringsuppdraget om förslag till
nationell reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-04-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0163 426
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-04-01 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-04-18

Dnr 2016/KS0163 426

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Miljö- och energidepartementet

Yttrande på förslag till nationell reglering av
högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är högfluorerade ämnen
och KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet fått i uppdrag att ta fram
nationella och/eller EU-regleringar när det gäller brandsläckningsskum. En anledning till
detta är att alla högfluorerade ämnen, antingen i sig själva eller som nedbrytningsprodukter, är extremt svårnedbrytbara och därför finns kvar i miljön under extremt lång tid.
Inspektionens arbete har resulterat i en rapport och ett förslag på reglering av användningen av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen. Rapport och förslaget är nu ute på remiss och Borås Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten och förslaget till reglering av högfluorerade brandsläckningsskum. Ärendet har
remiterats till Miljö- och konsumentnämnden som lämnat synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljö- och konsumentsnämndens yttrande.
Borås Stad tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum med följande tillägg och kommentarer:
• Samtliga undantag från begränsningen bör regleras med ett sista datum för hur länge
undantag kan tillåtas.
• Även vid funktionstest av fasta installationer bör krav ställas på uppsamling och destruktion av släckvätskan.
• En vägledning om högfluorerade släckmedel för de kommunala räddningstjänsterna bör
tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med Kemikalieinspektionen (KEMI).
• En tillsynsvägledning för tillsynsmyndigheterna inom miljötillsyn bör tas fram av Naturvårdsverket i samarbete med KEMI.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Sida

2016-03-22

1 (2)

Dnr 2016-509

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0163)
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är högfluorerade
ämnen och KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet fått i uppdrag att
ta fram nationella och/eller EU-regleringar när det gäller brandsläckningsskum. En
anledning till detta är att alla högfluorerade ämnen, antingen i sig själva eller som
nedbrytningsprodukter, är extremt svårnedbrytbara och därför finns kvar i miljön under
extremt lång tid. Inspektionens arbete har resulterat i en rapport och ett förslag på
reglering av användningen av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade
ämnen. Rapport och förslaget är nu ute på remiss och Borås Stad har fått möjlighet att
lämna synpunkter på rapporten och förslaget till reglering av högfluorerade
brandsläckningsskum. Mer information finns att läsa i kort form i bilaga 1 och mer
utförligt i KEMI:s rapport 1/16.
Miljöförvaltningen föreslår Miljö- och konsumentnämnden besluta enligt förvaltningens
förslag.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till reglering
av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum med följande tillägg och kommentarer:
•
•
•
•

Justerande sign

Samtliga undantag från begränsningen bör regleras med ett sista datum för hur
länge undantag kan tillåtas.
Även vid funktionstest av fasta installationer bör krav ställas på uppsamling och
destruktion av släckvätskan.
En vägledning om högfluorerade släckmedel för de kommunala
räddningstjänsterna bör tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i samarbete med Kemikalieinspektionen (KEMI).
En tillsynsvägledning för tillsynsmyndigheterna inom miljötillsyn bör tas fram av
Naturvårdsverket i samarbete med KEMI.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

[Skri v text]

[Skri v text]

[Skri v text]
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Datum

Dnr

2016-03-09

2016-509

Sofia Lindvall, 033-35 31 78
sofia.lindvall@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2016/KS0163)
Sammanfattning
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är
högfluorerade ämnen och KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet
fått i uppdrag att ta fram nationella och/eller EU-regleringar när det gäller
brandsläckningsskum. En anledning till detta är att alla högfluorerade ämnen,
antingen i sig själva eller som nedbrytningsprodukter, är extremt svårnedbrytbara och
därför finns kvar i miljön under extremt lång tid. Inspektionens arbete har resulterat i
en rapport och ett förslag på reglering av användningen av brandsläckningsskum som
innehåller högfluorerade ämnen. Rapport och förslaget är nu ute på remiss och Borås
Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapporten och förslaget till reglering
av högfluorerade brandsläckningsskum. Mer information finns att läsa i kort form i
bilaga 1 och mer utförligt i KEMI:s rapport 1/16.
Miljöförvaltningen föreslår Miljö- och konsumentnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Kemikalieinspektionens förslag till reglering
av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum med följande tillägg och
kommentarer:
•
•
•
•

Samtliga undantag från begränsningen bör regleras med ett sista datum för
hur länge undantag kan tillåtas.
Även vid funktionstest av fasta installationer bör krav ställas på uppsamling
och destruktion av släckvätskan.
En vägledning om högfluorerade släckmedel för de kommunala
räddningstjänsterna bör tas fram av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) i samarbete med Kemikalieinspektionen (KEMI).
En tillsynsvägledning för tillsynsmyndigheterna inom miljötillsyn bör tas fram
av Naturvårdsverket i samarbete med KEMI.

Miljöförvaltningen
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Ärendet
Kemikalieinspektionen (KEMI) har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport
om och ett förslag till begränsning av användningen av högfluorerade ämnen i
brandsläckningsskum. Förslaget har skickats på remiss och Miljö- och
konsumentnämnden har via Kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Mer information finns att läsa i kort form i bilaga 1 och mer utförligt i
KEMI:s rapport nr 1/16.

Kemikalieinspektionens förslag
Kemikalieinspektionen föreslår utifrån sin utredning följande:
•

Införande av en ny förordning meddelad med stöd av miljöbalken.
Förordningen ska meddela krav på uppsamling samt destruktion av
fluorbaserade släckmedel/släckvatten. Kravet ska gälla från 1 januari 2017. I
förordningen skall vissa undantag finnas, främst för användning i skarpt läge
vid brand i vätskor och vissa svårsläckta material som kan anta vätskeform.
Undantag föreslås också för vissa funktionstester samt för användning till
sjöss och i vissa situationer vid utbildning inom Försvarsmakten. PFOS och
PFOA föreslås vara undantagna från den nya förordningen eftersom PFOS
regleras i EU:s POP:s- förordning och PFOA och dess
nedbrytningsprodukter är under utredning för reglering under EU:s
kemikalielagstiftning Reach. (Förklaring till förkortningarna finns i KEMI:
rapport nr 1/16 på sidan 15.)

•

KEMI och MSB avser att under 2016 ta fram ett förslag till anmälningsplikt
för användare av högfluorerade brandsläckningsskum. Anmälan ska göras en
gång för varje användare och gälla tills användaren byter släckmetod eller
släckmedel.

•

Inspektionen föreslår också att regeringen under 2019 låter göra en översyn av
området och så långt det är möjligt ytterligare begränsar de föreslagna
undantagen. Tiden fram till en sådan översyn anser KEMI ska utnyttjas till att
stödja och stimulera utvecklingen av fluorfria alternativ.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen delar i stort KEMI:s resonemang, men tycker att inspektionens
förslag på några punkter kan ställa högre krav.
När det gäller de undantag som inspektionen förselår anser förvaltningen att det för
samtliga undantag ska finnas ett ”sista användningsdatum” för att påskynda processen
med att ta fram alternativa metoder eller ersättningsmedel för de högfluorerade
släckmedlen. Tiden som sätts får naturligtvis inte vara för snävt tilltagen och den
periodvisa uppföljning och utvärdering av undantagen som KEMI föreslår att
regeringen ska initiera bör ändå finnas med i processen.
Det är också viktigt att de ersättningsmedel som kommer fram utreds ordentligt innan
de blir vedertagna, så att de fluorerade släckmedlen inte ersätts av nya ämnen med
samma problematik. Miljöförvaltningen anser att det stöd till utveckling som KEMI
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förordar i lika stor utsträckning ska satsas på att utveckla utrustning och teknik som
inte kräver stora kemikalietillsatser som till framtagande av ersättningskemikalier.
Om undantag ska göras för användning av högfluorerade skum vid testkörning av
fast installerade släckanläggningar anser förvaltningen att krav ska ställas på att
skumvätskan även vid dessa test och (som utgångspunkt) även vid skarpt läge ska
samlas upp och destrueras.
Kemikalieinspektionen skriver också i sin rapport att inspektionen ser ett behov av
information och vägledningsmaterial kring användning och tillsyn av aktuella
kemikalier. Inspektionen tänker sig ett material som riktas till de kommunala
räddningstjänsterna och ett som riktar sig till de tillsynsmyndigheter som ska
kontrollera utfasningen av de högfluorerade släckmedlen. I egenskap av
tillsynsmyndighet, skulle vi uppskatta om sådana vägledande material togs fram. Vi
anser dock att det första materialet bör tas fram i samarbete mellan MSB och KEMI i
och det andra mellan Naturvårdsverket och KEMI för att få ett så heltäckande
material som möjligt.

Agneta Sander
Miljöchef

Sofia Lindvall
Miljöinspektör
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Bilaga 1

Kort beskrivning av problematiken kring högfluorerade ämnen och
KEMI:s uppdrag och ställningstagande
Alla högfluorerade ämnen är, antingen i sig själva eller som nedbrytningsprodukter,
extremt svårnedbrytbara (persistenta). De högfluorerade ämnenas persistens och
förmåga att sänka vätskors ytspänning, bilda heltäckande filmer och stöta bort både
vatten och olja har gjort att de har fått många olika användningsområden. De används
både som impregnering, ytbeläggning, rengöringsmedel, processkemikalie i olika
processer och i brandsläckningsskum.
Kol-fluorbindningen är en av de starkaste kemiska bindningar som finns och det är
en av anledningarna till att de högfluorerade kolkedjorna är så effektiva vid släckning
av bränder i vätskor och kemikalier. De bryts inte ner vare sig av höga temperaturer
eller UV-ljus. Att de är extremt svårnedbrytbara gör att denna grupp av ämnen på sikt
ökar i koncentration i miljön och därmed riskerar att göra stor skada både på miljön
och på människors hälsa, även om de halter som hittas i dag på många håll inte är
alarmerande.
Kemikalieinspektionen (KEMI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag. Arbetet med handlingsplanen har förlängts till
2020 och inkluderar arbetet med att försöka begränsa de kemiska riskerna i
människors vardag. Ett fokusområde i handlingsplanen är högfluorerade ämnen och
KEMI har som en del av det nationella åtgärdsprogrammet fått i uppdrag att ta fram
nationella och/eller EU-regleringar när det gäller brandsläckningsskum.
En viktig anledning till att lägga fokus på brandsläckningsskum är att en
släckningsinsats med högfluorerat skum är en aktivitet där människan aktivt sprider
en grupp giftiga ämnen till miljön. En enda insats med fluorerat skum kan leda till att
närbelägna vattentäkter blir obrukbara under extremt lång tid. Undersökningar
genomförda på senare tid har visat att grundvatten i anslutning till flygplatser och
brandövningsområden är förorenade av högfluorerade ämnen. Eftersom dessa inte
förekommer naturligt utan är tillverkade av människan är slutsatsen att det är
användningen av höfluorerade släckmedel som är anledningen till föroreningarna.
Många högfluorerade organiska ämnen har konstaterats ha toxiska effekter både på
människan och på miljön. Många ämnen saknas det dock tillräcklig kunskap om. Det
faktum att alla högfluorerade organiska ämnen, oavsett längd på kolkedjan, är extremt
långlivade i miljön gör att de sprids långt och dessutom bioackumuleras i
näringskedjan.
Även den nya generationens skum för släckning av kemikalie- och petroleumbränder
(klass B) innehåller högfluorerade kolkedjor. Dessa är ofta något kortare och lite
mindre giftiga än de som användes i de äldre varianterna, men de är precis lika
långlivade i miljön. Både den gamla och nya generationens högfluorerade skum har
konstaterats förekomma, i varierande grad, både i grund- och dricksvatten i Sverige.
Det faktum att alla de aktuella ämnena är tillverkade av människan, är giftiga och
extremt långlivade gör att KEMI föreslår en generell reglering av hela gruppen av
ämnen.
Under senare år har det kommit fram några olika exempel på helt fluorfria släckskum
som lämpar sig för släckning av bränder i kemikalier och vätskor. De används t.ex. på
flera av Sveriges stora flygplatser. Dessa skum har dock en något sämre förmåga att
motverka återantändning, vilket gör att KEMI anser att det fortfarande är svårt att
motivera ett totalförbud för högfluorerade släckskum.
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Förslag UJMM nationella regler för högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum

kemikalieinspektionen.se

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och
internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre
miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor
och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.
Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

© Kemikalieinspektionen. Tryck: Arkitektkopia, Stockholm 2016.
ISSN 0284-1185. Artikelnummer: 361 178.
Den här trycksaken kan beställas från Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma,
telefon: 08-505 933 35, fax: 08-505 933 99, e-post: kemi@cm.se.

Förord
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri
vardag Handlingsplan för en giftfri vardag 2011– 2014 – Skydda barnen bättre. Handlingsplanen har förlängts till år 2020. Insatser sker på flera områden både nationellt, inom EU och
internationellt och ofta i samarbete med andra myndigheter.
Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål
Giftfri miljö – det mål Kemikalieinspektionen ansvarar för.
Inom ramen för handlingsplanen tar vi fram kunskapssammanställningar, som publiceras i
Kemikalieinspektionens rapport- respektive PM-serie. Bakom publikationerna står egna
medarbetare, forskare eller konsulter. Vi vill på detta sätt dela med oss av ny och angelägen
kunskap. Publikationerna, som är kostnadsfria, finns på webbplatsen
www.kemikalieinspektionen.se.
Ett av fokusområdena i handlingsplanen är högfluorerade ämnen. Som en del av det nationella
åtgärdsprogrammet för högfluorerade ämnen har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att ta
fram förslag på nationella och/eller EU-regleringar med särskilt fokus på brandsläckningsskum.
I september 2015 framförde Miljö- och energidepartementet önskemål om att Kemikalieinspektionen lyfter ut åtgärden nationell reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum ur det aktuella uppdraget och senast 31 december 2015 redovisar möjligheten att
införa en nationell reglering och även ge förslag på utformning av en sådan. Datum för
redovisning ändrades därefter till 15 januari 2016.
Utöver detta uppdrag pågår även andra aktiviteter på Kemikalieinspektionen för högfluorerade ämnen inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag. Vi ska ta fram ett nationellt
åtgärdsprogram där olika delprojekt ingår, bland annat har vi kartlagt förekomst och användningen av högfluorerade ämnen och vi är drivande i olika nätverk där centrala myndigheter,
forskare, kommuner, konsulter med flera ingår.
Underlaget som ligger till grund för förslaget på en nationell reglering redovisas i den här
rapporten.
Utredningen genomfördes vid avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel.
Enhetschefen Ing-Marie Olsson Ressner ansvarade för uppdraget och projektgruppen har
bestått av Jenny Ivarsson, Mattias Carlsson Feng, Fredrik Sandström, Daniel Borg och Inger
Cederberg (projektledare). Samråd har skett med berörda myndigheter, företag och
organisationer.
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6:2 FTS
AA-EQS

Bioackumulation
Biokoncentration
Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Biomagnifikation
EQS

Fluortelomerer
Högfluorerade ämnen
Kortkedjiga högfluorerade ämnen
LOAEL

Långkedjiga högfluorerade ämnen
MAC-EQS

NOAEL

PEC

Livsmedelsverkets haltsummering av de sju i
dricksvatten vanligast förekommande högfluorerade
ämnen: PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA,
PFHpA och PFOA.
6:2 fluortelomersulfonsyra. Brandsläckningsskum är
ofta baserade på detta ämne.
Annual Average Environmental quality standard. En
miljökvalitetsnorm inom vattendirektivet som anger
den halt av ett ämne i vatten som anses säker på lång
sikt.
En ansamling av ett ämne i en levande organism i
förhållande till omgivningen.
En ansamling av ett ämne i en vattenlevande
organism i förhållande till det omgivande vattnet.
Ett mått på biokoncentration. Beräknas genom
kvoten av koncentrationen av ett ämne i en
vattenlevande organism och koncentrationen i det
omgivande vattnet.
En koncentrationsökning av ett ämne från en
trofinivå till en högre trofinivå i en näringskedja.
Environmental quality standard. Miljökvalitetsnorm.
Används inom vattendirektivet för att ange den halt
av ett ämne i vatten som anses säker.
Polyfluorerade ämnen som 8:2 FTOH och 6:2 FTS.
Kan brytas ned och ge upphov till PFCA.
Ämnen vars molekylstruktur innehåller en
perfluorerad eller en polyfluorerad kolkedja.
PFSA med < 6 perfluorerade kol, PFCA med < 7
perfluorerade kol
Lowest-observed-adverse-effect level. Den lägsta
koncentrationen eller mängden av ett ämne som
orsakar en skadlig effekt i en studerad organism.
3)6$PHGSHUIOXRUHUDGHNRO3)&$PHG
perfluorerade kol
Maximum Allowable Concentration Environmental
quality standard. En miljökvalitetsnorm inom
vattendirektivet som anger den halt av ett ämne i
vatten som anses säker på kort sikt.
No-observed-adverse-effect level. Den högsta
koncentrationen eller mängden av ett ämne som inte
orsakar en skadlig effekt i en studerad organism.
Används ofta för att fastställa gränsvärden som t ex
TDI.
Predicted Environmental Concentration. Den
uppskattade koncentationen av ett ämne i miljön.
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Perfluorerad kolkedja
Persistent
PFAS
PFBA
PFBS
PFCA
PFDA
PFDoDA
PFDS
PFHpA
PFHxA
PFHxS
PFNA
PFOA
PFOS
PFOSA
PFPeA
PFSA
PFUnDA
PNEC

Polyfluorerad kolkedja
Prekursorer

Säkerhetsfaktor

TDI

Toxisk
Trofinivå

En fullständigt fluorerad kolkedja med enbart
fluoratomer bundna till sig.
Svårnedbrytbart
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser
Perfluorbutansyra
Perfluorbutansulfonsyra
Perfluorerade karboxylsyror
Perfluordekansyra
Perfluordodekansyra
Perfluordekansulfonsyra
Perfluorheptansyra
Perfluorhexansyra
Perfluorhexansulfonsyra
Perfluornonansyra
Perfluoroktansyra
Perfluoroktansulfonsyra
Perfluoroktansulfonamid
Perfluorpentansyra
Perfluorerade sulfonsyror
Perfluorundekansyra
Predicted no-effect concentration. Den koncentration
av ett ämne i miljön som anses vara säker för levande
organismer.
En delvis fluorerad kolkedja som även har
väteatomer bundna till sig.
Ämnen som kan omvandlas till andra ämnen. Till
exempel fluortelomerer som kan brytas ned till
PFCA.
En faktor som används vid riskbedömning av
kemikalier och/eller gränsvärdessättning och som
kompenserar för osäkerheter i dataunderlaget
och/eller bedömningen. T ex skillnader i känslighet
för ett ämne mellan människor och mellan djur och
människor.
Tolerabelt dagligt intag. Den mängd av ett ämne som
en människa bedöms kunna inta utan att det ger
några negativa hälsoeffekter. Anges vanligen i mg/kg
kroppsvikt/dag.
Giftig
En nivå i en näringskedja i ett ekosystem, t ex alger,
kräftdjur, fisk och fågel.
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Sammanfattning
Sammanfattning av Kemikalieinspektionens förslag:
För att så långt och snabbt som möjligt begränsa tillflödet av högfluorerade ämnen från
brandsläckningsskum till miljön föreslår Kemikalieinspektionen följande åtgärder:
x
x

x
x

x
x

Ett förordningsstadgat krav med stöd av Miljöbalken om att skumvätska/släckvatten
från fluorbaserade brandsläckningsskum ska samlas upp och destrueras från och
med 1 januari 2017
Vi föreslår vissa undantag, främst för användning i skarpa situationer vid bränder i
vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform. Vi föreslår även undantag för
funktionstester av släckutrustning i fasta installationer, användning till sjöss samt
för viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten
PFOS och PFOA regleras i andra EU-förordningar och undantas därför från
förslaget
Under våren 2016 fortsätter Kemikalieinspektionen i samarbete med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) med informations- och utbildningsaktiviteter för att motverka felanvändning av fluorbaserade brandsläckningsskum,
samt tar fram ett förslag på anmälningsplikt för användare av brandsläckningsskum
Regeringen låter år 2019 göra en översyn och så långt möjligt reducerar de
föreslagna undantagen
Tiden fram till översynen utnyttjas till att stödja utveckling och pilotförsök i
fullskala av fluorfria alternativ

Syftet med vårt förslag är att minska tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön eftersom
de kan orsaka långvariga problem genom förorening av vattentäkter och hota dricksvattenförsörjningen. Alla högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara (persistenta), i sig själva
eller som nedbrytningsprodukter.
Användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum innebär direktutsläpp i miljön.
Lokalt har i Sverige höga halter av högfluorerade ämnen påträffats i mark, ytvatten, grundvatten och dricksvatten. Det har skett framförallt i anslutning till flygplatser (civila och
militära), brandövningsplatser samt i områden efter brandsläckning. I en del fall har halterna
varit höga och överskridit Livsmedelsverkets åtgärdsgräns vilket lett till att enskilda brunnar
eller vattenverk behövt tas ur bruk. Det är främst perfluoroktansulfonat (PFOS) och
perfluorhexansulfonat (PFHxS), som användes i den gamla generationens brandsläckningsskum, som påträffats i grundvatten. Det finns dock exempel på förorenat grund- och dricksvatten också av den nya generationens brandsläckningsskum. Dagens brandsläckningsskum
på den svenska marknaden är främst baserade på kortkedjiga högfluorerade ämnen med sex
perfluorerade kol.
Vissa halter av högfluorerade ämnen i vatten i förorenade områden och i blodet hos
människor som druckit förorenat vatten under lång tid kan medföra en ökad risk för negativa
effekter på hälsa och miljö. Med risk avses att säkerhetsmarginalerna till de nivåer som anses
säkra är otillräckliga och att åtgärder bör vidtas för att minska exponeringen. De kortkedjiga
högfluorerade ämnen som idag används i brandsläckningsskum anses vara bättre ur hälso- och
miljösynpunkt än de långkedjiga (som redan har fasats ut till stor del i västvärlden) på grund
av en lägre giftighet (toxicitet) i djurstudier och en lägre grad av ansamling i levande organismer (bioackumulation). Högfluorerade ämnen bör bedömas tillsammans som en grupp av
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ämnen och även om de identifierade riskerna till största del baseras på långkedjiga högfluorerade ämnen så bidrar kortkedjiga högfluorerade ämnen till den samlade riskbilden. Det är
därför viktigt att begränsa utsläppen av alla högfluorerade ämnen i möjligaste mån för att
minska exponeringen. Det finns stora kunskapsluckor när det gäller högfluorerade ämnens
eventuella påverkan på både människor och miljö, framförallt på lång sikt.
Högfluorerade ämnen används i så kallade klass-B skum, avsedda för vätskebränder,
exempelvis petroleumbränder. Här är släckkonceptet att lägga ett lock på branden med
släckskummet. Alternativ till fluorbaserade klass-B skum är fluorfria skum eller andra
släckmetoder. Fluorfria brandsläckningsskum har enligt tillverkare och vissa användare inte
lika bra släckningseffekt som skum med högfluorerade ämnen och kan även ha sämre skydd
mot återantändning.
Eftersom syftet med vårt förslag är att så långt och så snabbt som möjligt begränsa tillflödet
av högfluorerade ämnen till miljön ställer vi krav på att skumvätskan/släckvattnet ska samlas
upp och förstöras efter användning.
Vid övning används i Sverige främst fluorfria brandsläckningsskum eller vatten vilket gör att
vi bedömer att en begränsning för att använda brandsläckningsskum med högfluorerade
ämnen vid övning kan införas utan behov av övergångstid.
En reglering som begränsar all användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen skulle medföra att en stor källa till direkt spridning av högfluorerade ämnen till
miljön kraftigt skulle reduceras. Vi har dock i utformningen av förslaget även tagit hänsyn till
att regleringen inte får äventyra tillgången på effektiva brandsläckningsmedel. Även om
utvecklingen av fluorfria brandsläckningsskum och alternativa släckmetoder har kommit långt
så finns det verksamheter med krav som anger att dagens fluorfria brandsläckningsskum inte
är ett godtagbart alternativ. Ett fullständigt utbyte beräknas ta ytterligare några år. I dagsläget
bedömer vi därför att en begränsning som omfattar all användning inte är genomförbar. Den
föreslagna användningsbegränsningen är därför kompletterad med vissa undantag. Undantagen gäller för skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta
vätskeform, funktionstester av släckutrustning i fasta installationer, användning till sjöss samt
för viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten.
Där det finns specifika EU-regler med harmoniserande verkan kan inte Sverige införa egna
nationella regler. Eftersom PFOS och ämnen som kan omvandlas till PFOS omfattas av EU:s
POP:s-förordning, som föreskriver ett allmänt förbud mot PFOS i brandsläckningsskum, har
vi valt att undanta PFOS från förslaget. PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA
omfattas idag inte av harmoniserad EU-lagstiftning men en process pågår under Reach för att
reglera deras användning i bland annat brandsläckningsskum. Vi har därför valt att undanta
även PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA från förslaget.
Kostnaderna för den föreslagna användningsbegränsningen blir antagligen mindre än 6
miljoner kronor det första året efter ikraftträdandet, och därefter mindre 3 miljoner kronor per
år. Kostnader för sanering och tekniska anpassningar av fordon kan tillkomma.
Vi kan med den information vi har tillgänglig i nuläget inte kvantifiera nyttan av användningsbegränsningen i termer av minskade risker för hälsa och miljö eller i termer av minskade
kostnader för upprätthållande av skälig dricksvattenkvalitet. Men om nollalternativet (det vill
säga om inga åtgärder vidtas) leder till att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns överskrids vid
någon kommunal dricksvattentäkt inom det närmaste decenniet, och att detta undviks i och
med den föreslagna användningsbegränsningen, så är begränsningen troligtvis samhällsekonomiskt lönsam.
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För att påskynda övergången till fluorfria släckmedel föreslår vi att regeringen gör en första
översyn av användningsbegränsningen 2019 och därefter vid behov ytterligare översyn
vartannat år. Syftet med översynen är att skärpa användningsbegränsningen så att endast de
områden där brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen är nödvändigt blir
tillåtna. Kemikalieinspektionen fortsätter under 2016 det påbörjade samarbetet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kring informations- och utbildningsaktiviteter
för att motverka felanvändning av fluorbaserade brandsläckningsskum. I samarbete med MSB
tas även, om det bedöms som lämpligt och genomförbart, ett förslag på anmälningsplikt fram
för användare av brandsläckningsskum.
Det är också angeläget att utnyttja perioden innan översynen genomförs till att påskynda
utredning och utveckling av fluorfria brandsläckningsskum och alternativa släckmetoder. Det
kan till exempel ske genom offentligt stöd till forskning som ett komplement till det utvecklingsarbete som bedrivs av branschens egna aktörer men även till närmast berörda myndigheter för pilotförsök och test av alternativa släckmetoder i fullskala.
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Summary
Summary of the Swedish Chemicals Agency’s proposals:
In order to limit as far and as soon as possible the release of highly fluorinated substances
from fire-fighting foam into the environment, the Swedish Chemicals Agency proposes the
following measures:










A legal requirement in the form of a regulation with the backing of the
Environmental Code, stipulating that the film-forming foam/extinguishing water
present in fluorine-based fire-fighting foam be collected and destroyed after being
used as of 1 January 2017
We propose certain derogations, primarily for use in acute situations involving
liquid fire and solid substances that can turn into liquid. We also propose
derogations in the case of functional testing of fire-fighting equipment in permanent
installations, use at sea and certain kinds of training in the Swedish Armed Forces.
PFOS and PFOA are governed by other EU regulations and are therefore excluded
from the proposal
During the spring of 2016 the Swedish Chemicals Agency will continue in
collaboration with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) to provide
information and training to counteract the incorrect use of fluorine-based firefighting foam, and will present a proposal whereby users of fire-fighting foam have
a duty to report
In 2019 the government will carry out a review and as far as possible reduce the
number of derogations proposed
The period up to the time of the review will be used to support the development and
full-scale pilot testing of fluorine-free alternatives

The aim of our proposal is to reduce the release of highly fluorinated substances into the
environment since these can cause long-term problems by contaminating water catchments
and endangering the drinking water supply. All highly fluorinated substances are extremely
resistant to degradation (persistent) either themselves or as part of a degradation product.
Use of highly fluorinated substances in fire-fighting foam leads to a direct release to the
environment. High concentrations of highly fluorinated substances have been found in the
soil, groundwater and drinking water in a number of municipalities in Sweden. The release
has occurred mainly in the vicinity of airports (civil and military) and fire-fighting training
sites. In several cases the levels have been high and have exceeded the National Food
Agency’s action limit, which has resulted in the need to take individual water wells or water
treatment plants out of service. It is primarily perfluorooctane sulfonate (PFOS) and
perfluorohexane sulfonate (PFHxS) that have been used in the old-generation of fire-fighting
foam and which are now found in groundwater. There are, however, also examples of
groundwater and drinking water being contaminated by the new-generation of fire-fighting
foam. The fire-fighting foam available on the Swedish market today is based primarily on
short-chain highly fluorinated substances with six perfluorinated carbons.
The levels of highly fluorinated substances detected in the water in the contaminated areas
and in the blood of those drinking contaminated water over a long period may pose an
increased risk of a negative impact on human health and the environment. By risk, we mean
that the safety margin to the levels which are currently considered safe are insufficient and
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that measures should be taken to reduce the exposure. The short-chain highly fluorinated
substances used in fire-fighting foam today are considered better in a human health and
environmental point of view than the long-chain highly fluorinated substances (which have
already been phased out to a large extent in the western world), due to lower levels of toxicity
in animal studies and a lower degree of accumulation in living organisms (bioaccumulation).
Highly fluorinated substances should be assessed as a group and, although the identified risks
are mostly based on long-chain highly fluorinated substances, short-chain highly fluorinated
substances do contribute to the combined risk. To reduce the exposure it is therefore
necessary to limit the release of all highly fluorinated substances as far as possible. There are
large gaps in our knowledge with regard to the potential effects of highly fluorinated
substances on human health and the environment, particularly in a longer perspective.
Highly fluorinated substances are used in so-called class B foam, intended for liquid fires
such as petroleum fires. The concept of extinguishment here is to cover the fire with the foam.
Alternatives to the fluorine-based class B foam are fluorine-free foam or other methods of
extinguishment. According to information from manufacturers and some users, fluorine-free
fire-fighting foams are less effective compared to foams containing highly fluorinated
substances regarding extinguishing effect and as protection against reignition.
The aim behind the restrictions of use is to limit, as soon and as far as possible, the release of
highly fluorinated substances to the environment. That is why we demand that the filmforming foam/extinguishing water be collected and destroyed after use.
Fire-fighting training in Sweden mainly involves the use of fluorine-free fire-fighting foam or
water, which means that we believe that restrictions to the use of fire-fighting foam
containing highly fluorinated substances during training could be introduced without the need
for a transition period.
A regulation which limits all use of fire-fighting foam containing highly fluorinated
substances would mean that a major source of the direct release of highly fluorinated
substances into the environment would be largely cut off. In formulating this proposal,
however, we have also taken into account that the regulation should not compromise the
availability of effective fire-fighting agents. Although the development of fluorine-free firefighting foam and alternative methods of extinguishment have come a long way, there are
organisations which have to comply with requirements where fluorine-free fire-fighting foam
in use today is not an acceptable alternative. A complete transition is therefore not practicable
for a few years. We therefore consider that a restriction covering all areas of use is not
feasible at present. The proposed restriction of use therefore includes certain derogations.
These apply to acute situations involving liquid fire and solid substances that can turn into
liquid, functional testing of fire-fighting equipment in permanent installations, use at sea and
certain types of training in the Swedish Armed Forces.
Where there are specific EU regulations which have a harmonising effect, Sweden may not
introduce its own national regulations. Since PFOS and substances that can be degraded to
PFOS are covered by the EU POPs Regulation which imposes a general ban on PFOS in firefighting foam, we have chosen to exclude PFOS from the proposal. PFOA and substances that
can be degraded to PFOA are not covered by harmonised EU legislation at present, but a
process is underway in REACH to regulate their use in products such as fire-fighting foam.
Therefore we have chosen to exclude PFOA and substances that can be degraded to PFOA
from the proposal.
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The cost of the proposed restrictions of use will presumably be less than SEK 6 million for
the first year after coming into force, and thereafter less than SEK 3 million per year. There
may be additional costs for clean-up and technical adaptations to vehicles.
We are not able on the basis of the information we currently possess to quantify the benefits
of the restrictions of use in terms of reduced risk to human health and the environment or in
terms of reduced costs of maintaining a reasonable level of quality in drinking water.
However, if the reference scenario (i.e. no regulatory measures taken) means that the National
Food Agency’s action threshold will be exceeded within the next decade in one municipal
drinking water supply, and that this could be avoided were the proposed restriction of use in
place, then this restriction would presumably be socio-economically net beneficial.
In order to speed up the transition to fluorine-free fire-fighting agents, we propose that the
government carries out an initial review of the restrictions of use in 2019 and carries out a
further review every other year thereafter as necessary. The aim of the reviews is to tighten
the restriction of use in order to only permit those situations in which fire-fighting foam
containing highly fluorinated substances is necessary. During 2016 the Swedish Chemicals
Agency will continue the collaboration with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
on information and training-related activities to counteract the incorrect use of fluorine-based
fire-fighting foam. The collaboration with MSB will also, if deemed appropriate and feasible,
include presenting a proposal whereby users of fire-fighting foam have a duty to report.
It is also essential to make use of the period before the review is carried out to speed up the
investigation and development of fluorine-free fire-fighting foam and alternative methods of
extinguishment. This may be achieved by public funding in areas such as supporting research
which will supplement the efforts of private actors in the sector to develop these, and
supporting the authorities most closely affected in order for them to carry out full-scale pilot
testing and the testing of alternative methods of extinguishment.
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Inledning
Fokus i denna redovisning har varit nationell reglering för brandsläckningsskum med syfte att
minska tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön.
I flera svenska kommuner har högfluorerade ämnen, så kallade per- och polyfluorerade
alkylsubstanser (PFAS), hittats i grundvattentäkter. I en del fall har halterna varit så höga att
enskilda brunnar och till och med enskilda vattenverk behövts ta ur bruk. Det är främst
perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) som hittats i grundvatten.
Historisk användning av filmbildande brandsläckningsskum är en misstänkt källa i många
fall. PFOS är inkluderad i Stockholmskonventionen för global reglering av användningen, och
flera högfluorerade långa karboxylsyror, såsom perfluoroktansyra (PFOA) och
perfluornonansyra (PFNA), är reglerade eller ska regleras inom EU. Till följd av dessa
regleringar har industrin generellt gått över från långkedjiga PFAS (främst baserade på åtta
perfluorerade kol (C8), exempelvis 8:2 FTOH) till kortkedjiga homologer (baserade främst på
sex perfluorerade kol (C6) såsom 6:2 FTS). Det finns även exempel i Sverige på förorening
av grund- och dricksvatten till följd av användning av den nya generationens brandsläckningsskum, baserade på C6.
Högfluorerade ämnen har producerats och använts sedan 1950-talet för sina speciella egenskapers skull, t.ex. temperaturtålighet, vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper. Alla
högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara (persistenta), och flera av dem kan dessutom
ansamlas i levande organismer (bioackumuleras) och är dokumenterat giftiga (toxiska). De
mer undersökta ämnena är PFOS och PFOA men för de flesta PFAS som används i dag
saknas tillräcklig kunskap.
PFAS förekommer i många olika kemiska produkter och varor. Därför kan det finnas andra
källor till de halter som hittas i miljön. Exempel på användningsområden förutom brandsläckningsskum är textil, pappers- och livsmedelsförpackningar och olika konsumentprodukter
såsom kokkärl (Teflon®), rengöringsmedel, golvvax och skidvalla. Det finns även en rad
mindre undersökta applikationer, exempelvis kosmetika, tandlagningsmedel och fettavstötande ytbehandling för smartphones (Kemikalieinspektionen 2015b). Eftersom PFAS är
mycket potenta ämnen räcker det oftast med låga koncentrationer för att få efterfrågad effekt.

1.1

Avgränsningar

Kemikalieinspektionens målsättning när det gäller högfluorerade ämnen är att täcka in alla
användningar som kan ge upphov till exponering för människa och miljö. Med hänvisning till
de höga halter av högfluorerade ämnen som hittats i dricksvatten i flera svenska kommuner,
och som har kopplats till brandövningsplatser, ser vi att det är motiverat att i ett första skede
fokusera på brandsläckningsskum. I detta uppdrag har vi inkluderat alla högfluorerade ämnen,
vars användning i brandsläckningsskum inte redan tagits omhand inom EUs regelverk.
Definitionen av högfluorerade ämnen beskrivs i kapitel 2.

1.2

Andra aktiviteter inom ramen för handlingsplanen för en
giftfri vardag

I regeringsuppdraget om en handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2017 1 är högfluorerade
ämnen ett prioriterat område. Utöver att utreda och föreslå möjliga regleringar, med särskild

1

Regeringsbeslut M2015/375/Ke
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fokus på brandsläckningsskum, ska Kemikalieinspektionen även ta fram ett nationellt åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogrammet är att öka kunskapen om denna ämnesgrupp samt att
arbeta för en minskad användning. Här ingår flera olika delprojekt och aktiviteter, bland annat
har Kemikalieinspektionen gjort en kartläggning av förekomst och användningen av högfluorerade ämnen som publicerades i juni 2015 (Kemikalieinspektionen 2015b).
En viktig del i det nationella åtgärdsprogrammet är de nätverk som bildats och drivs av
Kemikalieinspektionen tillsammans med andra myndigheter. Efter det att högfluorerade
ämnen upptäcktes i marken och i dricksvattnet i flera svenska kommuner startade Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket 2014 ett PFAS-nätverk för myndigheter, forskare,
länsstyrelser, kommuner, konsulter och vattenproducenter. Nätverksmöten arrangeras två
gånger per år och har varit välbesökta. Hittills har PFAS-nätverket fokuserat på att ringa in
problemet och diskutera lösningar för att få bort PFAS i marken och dricksvattnet, men
tanken är att också verka för att fler initiativ tas till forskning. Eftersom problematiken kring
högfluorerade ämnen spänner över flera myndigheters ansvarsområden har även Kemikalieinspektionen initierat ett nätverk för de centrala myndigheterna. Här ingår, förutom Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU)
samt Statens geotekniska institut (SGI). Syftet med myndighetsnätverket är bättre samordning
mellan myndigheterna. Många myndigheter delar på ansvaret och vi behöver varandras hjälp
och kunskap för att lösa våra uppgifter på bästa sätt. Dessutom har myndighetsnätverket
möjlighet att identifiera ansvarsområden som inte naturligt hamnar hos någon av myndigheterna. En viktig uppgift är även att informera olika intressenter om myndigheternas, och
andra aktörers, olika ansvarsområden när det gäller högfluorerade ämnen. Därför håller vi
tillsammans på att ta fram ett informationsmaterial som under 2016 kommer att publiceras på
Kemikalieinspektionens webbplats.

Definitioner
2.1

Vad menar vi med högfluorerade ämnen?

Definitionen av högfluorerade ämnen har i denna rapport utgått ifrån den vedertagna
definitionen av per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS (OECD 2013). Alla
högfluorerade ämnen är baserade på organiskt fluor, dvs. fluoratomer bundna till kolatomer.
Kolen är sedan bundna till varandra och bildar en kolkedja som är helt eller delvis fluorerad.
Ett ämne vars kolkedja är fullständigt fluorerad (dvs. alla väteatomer är utbytta mot
fluoratomer) kallas ”perfluorerad” och ett ämne med kolkedja som är delvis fluorerad (dvs.
väteatomer finns kvar till viss del) kallas ”polyfluorerad”. Kolkedjans längd kan variera för
olika högfluorerade ämnen. Därutöver finns oftast en funktionell (vattenlöslig) grupp 2
kopplad till den fluorerade kolkedjan. Eftersom den funktionella gruppen kan utgöras av en
lång rad olika grupper öppnar det upp för en enorm utvecklingspotential för denna ämnesgrupp. De olika undergrupperna baserade på OECD:s definition (OECD 2013) åskådliggörs
nedan. En mer ingående beskrivning av PFAS-gruppen och dess olika undergrupper finns i
Kemikalieinspektionens kartläggning från 2015 (Kemikalieinspektionen 2015b).

2

Med funktionell grupp menas en atomgrupp som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper.
Exempel på funktionell grupp är -OH kopplat till en kolvätekedja (ger en alkohol) och karboxylgruppen -COOH
som ger en karboxylsyra.
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2.1.1

Termologi- Per- och polyfluorerade substanser (PFAS)

Icke-polymerer


Helt eller delvis fluorerade kolkedjor bundna till en funktionell grupp
o Perfluoralkyl-sulfonsyror (PFSA), t.ex. PFHxS, PFOS
- OnQJNHGMLJDQWH[3)+[6och längre
- kortkedjiga n < 6, t.ex. PFBS

o Perfluoralkyl-karboxylsyror (PFCA), t.ex. PFOA
- långkedjiga Qt.ex. PFOA och längre
- kortkedjiga n < 7, t.ex. PFBA, PFHxA

o Prekursorer till PFSA och PFCA: Fluortelomerer, t.ex. 8:2 FTOH och 6:2 FTS.
Fluortelomerer består av en kolkedja som inte är fullständigt fluorerad och en
funktionell grupp. De kan brytas ner till PFCA i miljön och i kroppen.



Perfluoretrar: Etrarna kan innehålla en eller flera syre-bryggor. De med flest bryggor
blir så långa att de kan definieras som polymerer.

Polymerer


Fluorerade polymerer: Polymerer med fluorerade sidokedjor. Fluorerade polymerer
bestående av poly- (och möjligtvis per-) fluorerade sidokedjor. Dessa kan brytas ner
till PFCA.



Fluorpolymerer: Polymerer med fluorerad ryggrad, t.ex. polytetrafluoretylen (PTFE)
som används i teflon. Fluorpolymerer produceras inte från PFCA eller deras
prekursorer. Olika PFCA används dock som processhjälpmedel vid framställningen
och den färdiga produkten kan innehålla resthalter av dessa ämnen.

17

2.2

Skäl för att behandla PFAS som en grupp

En anledning till att inkludera alla högfluorerade ämnen i uppdraget är att de utgör ett
potentiellt problem när de kommer ut i miljön. Alla högfluorerade ämnen är, i sig själva eller
som nedbrytningsprodukt, extremt svårnedbrytbara. Vi vet att användningen av högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum är särskild problematisk eftersom den användningen innebär
direktutsläpp i miljön. För de flesta högfluorerade ämnen som används i dag saknas tillräcklig
kunskap och för att förhindra att ytterligare hälso- och miljöproblem byggs upp och finns kvar
under lång tid framöver anser vi det befogat att inkludera alla högfluorerade ämnen i
förslaget.
Högfluorerade ämnen som används i brandsläckningsskum är främst ytaktiva, så kallade
fluortensider (majoriteten baserade på fluortelomerer). Analyser från Örebro universitet
(Kemikalieinspektionen 2015a) visar att dagens brandsläckningsskum på den svenska
marknaden främst är baserade på PFAS med sex perfluorerade kol (så kallade C6).
Analyserna visar samtidigt att brandsläckningsskum är komplexa produkter där olika PFAS
med olika kedjelängder förekommer i samma produkt. Den tekniska kvaliteten beror på hur
tillverkningsprocessen av de högfluorerade ämnena ser ut. Vid tillverkning av C6 (ämnen
med sex perfluorerade kol) tillkommer C8 (ämnen med åtta perfluorerade kol) som en
biprodukt.
När ett högfluorerat ämne regleras eller av annan orsak tas bort från marknaden byts det i
regel ut mot ett annat högfluorerat ämne med liknande egenskaper vilket ytterligare styrker
argumenten för att inkludera hela PFAS-gruppen i förslaget.

2.3

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Högfluorerade ämnen har används sedan 1950-talet på grund av deras eftertraktade
egenskaper. Ämnena har en förmåga att stöta bort såväl vatten som olja och de är ytaktiva
med en förmåga att kunna sänka ytspänning. Som en konsekvens av dessa egenskaper
används högfluorerade ämnen i en rad olika applikationer som impregnering av textilier,
ytbeläggning av papp och kartong, i rengöringsmedel och vaxer, som processkemikalier för
framställning av fluorbaserade polymerer samt i brandsläckningsskum (Kemikalieinspektionen 2015b). En annan utmärkande egenskap för högfluorerade ämnen är deras extrema
förmåga att motstå nedbrytning vid värme och kemisk påverkan (Kissa 2001). Detta gör att de
kan användas i applikationer som medför hög temperatur eller där starkt sura eller basiska
kemikalier ingår. De bryts inte heller ned av UV-ljus (von Stedingk och Bergman 2004).
Skälet till deras motståndskraft är de starka kovalenta bindningarna mellan kol och fluor som
bildar ett skyddande hölje över de svagare kol-kol bindningarna. Kol-fluor bindningen är en
av de starkaste bindningarna som finns och tack vare fluorets elektronegativa laddning kan
den dra till sig andra elektroner (Kissa 2001). Styrkan i kol-fluor bindningen gör dem också
långlivade och extremt svåra att bryta ned. Ämnena har en hydrofil (vattenlöslig) och en
hydrofob (vattenavstötande) del och det gör att de gärna lägger sig i gränsskikt, t.ex. mellan
vatten och ett organiskt lösningsmedel eller mellan vätska och fast yta. Högfluorerade ämnen
kan bindas till partiklar i jord och sediment, där bindningsstyrkan är proportionerlig mot
kolkedjelängden med starkare bindning ju längre kolkedjan är och där PFSA binder starkare
per antal kolatomer än motsvarande PFCA (Higgins och Luthy 2006). Halten av organiskt
material (kol) i jord och sediment har också betydelse, en högre halt av organiskt material ger
en högre grad av bindning av högfluorerade ämnen vilket antas bero på interaktioner mellan
det organiska materialet och den hydrofoba perfluorerade kolkedjedelen (Milinovic et al.
2015).
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Högfluorerade ämnens hälso- och miljöfarliga
egenskaper
Sammanfattning av högfluorerade ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper






3.1

Användning av högfluorerade ämnen i brandläckningsskum kan ge upphov till
höga halter av dessa ämnen lokalt i mark och vatten.
Perfluorerade ämnen är extremt persistenta. Ingen nedbrytning av dessa ämnen
antas ske i miljön varför utsläpp av dessa kan orsaka mycket långvariga problem.
Vissa halter av högfluorerade ämnen i vatten i förorenade områden och i blodet hos
människor som druckit förorenat dricksvatten kan utgöra en ökad risk för negativa
effekter på hälsa och miljö vilket motiverar åtgärder för att minska exponeringen.
Högfluorerade ämnen bör bedömas tillsammans som en grupp av ämnen och även
om identifierade risker till största del baseras på långkedjiga högfluorerade ämnen
så bidrar kortkedjiga högfluorerade ämnen till den samlade riskbilden.
Det finns stora kunskapsluckor om högfluorerade ämnens eventuella påverkan på
människor och miljö, framförallt på lång sikt.

Utsläpp och spridning av högfluorerade ämnen i miljön

3.1.1 Högfluorerade ämnens miljöegenskaper
Högfluorerade ämnen förekommer inte naturligt i miljön utan är helt och hållet framställda av
människan (Lau 2012). De kan avges direkt till miljön under hela deras livscykel: från
produktionsanläggningar vid tillverkning, vid sammansättning, distribution eller användning
av produkter innehållande högfluorerade ämnen, samt efter produkternas användning från
exempelvis avfallsdeponier (Buck et al. 2011). Olika högfluorerade ämnen kan också avges
indirekt till miljön genom nedbrytning av andra högfluorerade ämnen (prekursorer), till
exempel PFCA som kan bildas via nedbrytning av fluortelomerer (Buck et al. 2011).
Olika högfluorerade ämnen uppvisar olika spridningsvägar i miljön. Flyktiga varianter som
fluortelomerer kan spridas långväga och diffust via atmosfärisk transport medan mindre
flyktiga och joniserade former som PFSA och PFCA istället sprids till största del via vatten
och genom bindning till partiklar men även via upptag i levande organismer (Ahrens och
Bundschuh 2014). Gemensamt för alla högfluorerade ämnen är deras förmåga att spridas
långväga och under mycket lång tid på grund av deras extrema persistens. Förekomst av dessa
ämnen kan därför påvisas i områden där ingen användning har förekommit, till exempel i
arktiska miljöer (Butt et al. 2010), vilket gör dem till ett gränsöverskridande problem.
Vattenmiljön antas vara den huvudsakliga sänkan för högfluorerade ämnen. Där förväntas de
kortkedjiga högfluorerade ämnena i huvudsak befinna sig i vattenfasen, på grund av deras
högre vattenlöslighet och lägre grad av partikelbindning, medan de långkedjiga i viss mån
också binder till partiklar och sediment samt ackumuleras i levande organismer (Ahrens och
Bundschuh 2014). I en studie av högfluorerade ämnens fördelning mellan havsvatten,
partiklar och sediment visades att 97 % av de undersökta högfluorerade ämnena återfanns i
vattenfasen, varav de kortkedjiga enbart hittades i vattenfasen medan de långkedjiga i
varierande utsträckning också återfanns i partikel- och sedimentfasen (Ahrens et al. 2010).
Väl i miljön förväntas ingen nedbrytning av PFSA eller PFCA ske då ingen nedbrytning har
kunnat påvisas för dessa ämnen under normala miljömässiga förhållanden (Lau 2015).
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Högfluorerade ämnen kan ansamlas (bioackumuleras) i levande organismer och anrikas uppåt
(biomagnifieras) i näringskedjorna (Giesy et al. 2010, Kelly et al. 2009). I fisk finns ett
samband mellan graden av biokoncentration (biokoncentrationsfaktor, BCF) och längden på
den perfluorerade kolkedjan, där långkedjiga högfluorerade ämnen biokoncentreras medan de
kortkedjiga inte gör det (Giesy et al. 2010, Figur 3). PFSA biokoncentreras också mer per
antal kolatomer i molekylen än PFCA (Giesy et al. 2010, Figur 3), troligen på grund av att
3)&$KDUHQNRODWRPVRPLQWHlUSHUIOXRUHUDG3)&$PHGNRODWRPHURFK3)6$PHG
kolatomer antas inte biokoncentreras eller bioackumuleras (Giesy et al. 2010). Denna skillnad
i biokoncentration har bidragit till att skapa begreppen ”långkedjiga” respektive ”kortkedjiga”
högfluorerade ämnen. Experimentellt fastställda biokoncentrationsdata är dock inte alltid
överensstämmande med uppmätta halter i levande organismer i miljön. PFOA, som inte anses
biokoncentreras i fisk, kan till exempel återfinnas högre upp i akvatiska näringskedjor, i
exempelvis säl, utter och isbjörn (Borg och Håkansson 2012, OECD 2007). Högfluorerade
ämnen kan också tas upp i växter. I motsats till bioackumulation i djur råder istället ett
omvänt förhållande där kortkedjiga högfluorerade ämnen tas upp i större utsträckning än
långkedjiga och där PFCA har ett högre upptag per antal perfluorerade kol än PFSA (Blaine
et al. 2013; 2014a, b).
3.1.2

Halter av högfluorerade ämnen i miljön i Sverige där
brandsläckningsskum använts
Användning av brandläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen kan ge upphov till
höga halter av dessa ämnen i mark och vatten lokalt. I Sverige har detta upptäckts i mark,
ytvatten och grundvatten vid civila och militära flygplatser, vid brandövningsplatser samt i
områden efter brandsläckning.
Utanför Sveriges största civila flygplats, Stockholm Arlanda Airport, har PFOS, PFHxS och
PFOA detekterats i ytvatten i halter upp till 2 340 ng/l, 980 ng/l respektive 210 ng/l (Ahrens et
al. 2015, Tabell 1). Dessa halter skall jämföras med de mätningar som gjorts uppströms
flygplatsen där ämnena inte förekom i mätbara halter överhuvudtaget (< 10 ng/l). Även vid
Göteborg Landvetter Airport, Göteborg City Airport, flygflottiljen F7 i Såtenäs i Lidköpings
kommun, f.d. flygflottiljen F18 i Tullinge utanför Stockholm samt Räddningsskolan
Rosersberg i Sigtuna kommun har förhöjda halter av långkedjiga högfluorerade ämnen
uppmätts (Filipovic et al. 2015, Kemikalieinspektionen 2004, Länsstyrelsen Västra Götaland
2015, Norström et al. 2015, Tabell 1). Dessa har sitt ursprung i långvarig användning av den
gamla generationens brandsläckningsskum.
Tabell 1 Maximala uppmätta halter (ng/l) av ett antal långkedjiga högfluorerade ämnen i ytvatten i
anslutning till platser där brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen använts.
Område
Stockholm Arlanda Airport
Göteborg Landvetter Airport
Göteborg City Airport
F7 Såtenäs
F.d. F18 Tullinge
Räddningsskolan Rosersberg
(Våtmark/vattendrag)

PFOS (ng/l)
2 340
400
200
210 000
45,1

PFHxS (ng/l)
980
90
57
37 000
22,9

PFOA (ng/l)
210
13
13
31 000
8,8

2 200/200

-

-
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Även högfluorerade ämnen från den nya generationens brandsläckningsskum har kunnat
mätas i ytvatten och grundvatten. I anslutning till en nedlagd brandstation utanför Stockholm
har kraftigt förhöjda halter av framförallt kortkedjiga men också långkedjiga högfluorerade
ämnen uppmätts (Sweco 2015, Tabell 2). Även utanför Göteborg City Airport och flygflottiljen F7 i Såtenäs har förhöjda halter av kortkedjiga och långkedjiga högfluorerade ämnen
detekterats (Länsstyrelsen Västra Götaland 2015, Tabell 2).
Tabell 2 Maximala uppmätta halter (ng/l) av ett antal kortkedjiga och långkedjiga högfluorerade
ämnen i ytvatten och grundvatten i anslutning till en nedlagd brandstation utanför Stockholm samt
Göteborg City Airport och flygflottiljen F7 i Såtenäs. YV = ytvatten, GV = grundvatten.
Plats

Typ

F.d. brandstation
Stockholm

YV
GV
YV
GV
YV
GV*

Göteborg City
Airport
F7 Såtenäs
*

PFBA
1 180
270
< 10
140
3 000
23 000

PFPeA
9 690
3 760
16
390
4 900
36 000

PFHxA
9 740
3 190
31
410
19 000
130 000

Halter (ng/l)
PFHpA PFOA
2 510
1 560
2 010
898
15
13
75
260
6 400
31 000
23 000
43 000

PFHxS
565
32
57
1 600
37 000
450 000

PFOS
782
334
200
2 500
210 000
1 500 000

6:2 FTS
15 200
3 190
< 10
50
50 000
30 000

= Halterna kan vara överskattade då provtagningsröret varit i kontakt med den förorenade jordytan.

I abborre fångad utanför Sveriges två största flygplatser, Stockholm Arlanda Airport och
Göteborg Landvetter Airport har muskelhalter av PFOS på 266 - 988 ng/g respektive 217 324 ng/g uppmätts (Woldegiorgis et al. 2010). Helkroppshalten av PFOS i abborre utanför
Stockholm Arlanda Airport uppskattades vara upp till cirka 1 μg/g helkroppsvikt
(Woldegiorgis et al. 2010). 1RUVWU|PHWDO  XSSVNDWWDGHWRWDOPlQJGHQDY3)$6LHQ
abborre i recipienten utanför Stockholm Arlanda Airport till 334 ± 80 μg, motsvarande
256 μg/kg helkropp, varav 99 % utgjordes av PFOS.

3.2

Människors exponering för högfluorerade ämnen

3.2.1 Olika exponeringsvägar för högfluorerade ämnen
Människor exponeras för högfluorerade ämnen på olika sätt: via luften (främst inomhusluft
och damm), mat, vatten samt vid användning av produkter innehållande högfluorerade ämnen
(Lau 2015). Hur stort upptaget i kroppen är beror på exponeringsvägen. Högfluorerade ämnen
har ett högt upptag genom mag-tarmkanalen, dvs. när de intas genom föda och dricksvatten,
samt via inandning. Upptaget genom huden antas istället vara lågt. Vilken källa och exponeringsväg som är mest betydelsefull varierar för olika högfluorerade ämnen. Då långkedjiga
högfluorerade ämnen bioackumuleras i högre utsträckning än kortkedjiga så är mat en stor
källa för dessa, framförallt animaliska livsmedel som fisk och kött (Haug et al. 2010,
Vestergren et al. 2012). Exponeringen för kortkedjiga högfluorerade ämnen utgörs istället av
en kombination av mat, framförallt grönsaker, dricksvatten och inandning av hushållsdamm
(Vestergren et al. 2012, Figur 1). I områden med förorenat dricksvatten är dricksvattnet den
dominerande källan (Vestergren och Cousins 2009).
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Figur 1 Relativa bidrag av totalt dagligt intag av olika högfluorerade ämnen via dricksvatten,
hushållsdamm och föda. Från Vestergren et al. (2012).

3.2.2 Nivåer av högfluorerade ämnen i Sverige i grundvatten och dricksvatten
Bakgrundshalterna av högfluorerade ämnen i dricksvatten i Sverige är generellt sett låga. I en
svensk screeningstudie har 15 högfluorerade ämnen som är vanligt förekommande i brandsläckningsskum analyserats i 236 kommunala dricksvattenprover från 112 kommuner
(Holmström et al. 2014). Resultatet visade att 52 av 236 dricksvattenprover (22 %) hade
halter över detektionsgränserna på 1,0 ng/l (PFOS/PFOA) respektive 2,5 ng/l (övriga). De
vanligast förekommande högfluorerade ämnena var de långkedjiga varianterna PFOS, PFOA
och PFHxS (Tabell 3). I ett fåtal fall kunde också kortkedjiga varianter som 6:2 FTS, PFHxA
och PFBS hittas. De högfluorerade ämnen som detekterades förekom överlag i låga ng/lhalter med några undantag. Denna studie visar i likhet med Europeiska data att bakgrundshalterna av PFOS och PFOA i dricksvatten överlag är låga och under 10 ng/l (Glynn et al.
2013).
Tabell 3. Resultat av 236 analyserade dricksvattenprover i 112 svenska kommuner avseende
högfluorerade ämnen. n.d.= ej detekterad. Tabellen är modifierad från Holmström et al. (2014).
Ämne

PFBA
PFPeA
PFHxA
PFHpA
PFOA
PFNA
PFDA
PFUnDA
PFDoDA
PFBS

Prov med detekterbara
halter
Antal
%
0
1
0.5
3
1
5
3
27
11
0
0
0
0
6
3

Medel-, median-, max- och minimumvärde i prov med
detekterbara halter (ng/l)
Medel
Median
Max
Min
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20
28
21
49
15
56
14
150
11
6.9
1.4
98
1.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
12
10
25
2.6
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Tabell 3. Fortsättning.
Ämne

PFHxS
PFOS
PFDS
PFOSA
6:2 FTS
Summa

Prov med detekterbara
halter
Antal
%
13
6
29
12
0
0
4
2
52

Medel-, median-, max- och minimumvärde i prov med
detekterbara halter (ng/l)
Medel
Median
Max
Min
19
6
120
2.5
7.9
2.6
71
1.2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
11
n.d.
33
2.6
23
248
1.0

Lokalt har höga halter av högfluorerade ämnen i relation till bakgrundshalter påträffats i
grundvatten och dricksvatten. Detta har skett framförallt i anslutning till flygplatser (civila
och militära), brandövningsplatser samt brandsläckningsplatser.
I Tullinge uppmättes 2011 bland annat PFOS, PFOA och PFHxS i grundvattnet i halter upp
till 42 200 ng/l, 4 470 ng/l, respektive 3 470 ng/l (Filipovic et al. 2015, Tabell 4). PFOS
förekom också i dricksvattnet i halter upp till 140 ng/l (Botkyrka kommun 2015, Tabell 4).
Dessa långkedjiga högfluorerade ämnen härrör ifrån flygflottiljen F18 i Tullinge som var i
bruk fram till 1974 och där brandsläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen använts
(Filipovic et al. 2015).
I Uppsala upptäcktes 2012 förhöjda halter av högfluorerade ämnen i grundvatten och dricksvatten. Dessa kommer troligen från flygflottiljen F16 i Ärna utanför Uppsala som var i bruk
fram till 2003 (Gyllenhammar et al. 2015). PFHxS och PFOS uppmättes där i grundvattnet i
halter upp till 1 300 ng/l respektive 590 ng/l och i dricksvattnet i halter upp till 198 ng/l
respektive 79 ng/l (Uppsala Vatten 2015a, Tabell 4).
I Kallinge upptäcktes 2013 kraftigt förhöjda halter av högfluorerade ämnen i grundvatten och
dricksvatten. I grundvattnet förekom exempelvis PFOS och PFHxS i halter upp till 140 000
ng/l vardera och i dricksvattnet i halter upp till 8 000 ng/l respektive 1 700 ng/l (NIRAS 2014,
Tabell 4). Dessa har sitt ursprung i långvarig användning av brandsläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen vid försvarets flygflottilj F17 i Kallinge.
Samtliga förorenade grund- och dricksvattentäkter i Tabell 4 är en följd av långvarig
användning av den gamla generationens brandsläckningsskum. Detta återspeglas i
analysprofilerna där långkedjiga högfluorerade ämnen förekommer i högst halter.
Tabell 4 Maximala uppmätta halter (ng/l) av ett antal högfluorerade ämnen i grundvatten och
tillhörande dricksvatten vid olika platser i Sverige där brandsläckningsskum innehållande
högfluorerade ämnen använts. GV = grundvatten, DV = dricksvatten.- = Ej analyserat/rapporterat
Plats

Tullinge
Uppsala
Kallinge

Typ
GV
DV
GV
DV
GV
DV

PFBS
250
30
7 500
130

PFHxS
3 470
1 300
198
140 000
1 700

Halter (ng/l)
PFOS
PFPeA
42 200
140
590
45
79
10
140 000
5 900
8 000
38

23

PFHxA
900
170
19
39 000
320

PFHpA
49
6
23 000
32

PFOA
4 470
96
11
10 000
100

I Hamre i Hudiksvalls kommun uppmättes efter en brandutryckning under 2015 kraftigt
förhöjda halter av högfluorerade ämnen från den nya generationens brandsläckningsskum i
lokala dricksvattenbrunnar. De högsta halterna utgjordes av de kortkedjiga högfluorerade
ämnena 6:2 FTS och PFHxA som förekom i upp till 6 500 ng/l respektive 1 300 ng/l i
dricksvattenbrunnarna (Turås 2015, Tabell 5). PFHxA är en nedbrytningsprodukt av 6:2 FTS
(Wang et al. 2011)
Tabell 5 Maximala uppmätta halter (ng/l) av ett antal högfluorerade ämnen i dricksvattenbrunnar i
Hamre efter ett släckningsarbete där brandsläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen
använts.
PFBS
13

PFHxS
260

PFOS
12

Halter (ng/l)
PFPeA
PFHxA
300
1 300

PFHpA
610

PFOA
20

6:2FTS
6 500

Naturvårdsverket har också inom en nationell screening av förekomsten av miljögifter i
ytvatten och grundvatten indikerat förhöjda halter av högfluorerade ämnen från både den
gamla och nya generationens brandsläckningsskum i ett antal svenska dricksvatten- och
grundvattenprover (Naturvårdsverket 2015a, 2015b). Resultatet från uppdraget 3 kommer att
redovisas under 2016.
3.2.3

Halter av högfluorerade ämnen i befolkningen i Sverige och
internationellt
Som ett mått på människors exponering för högfluorerade ämnen används ofta blodserumhalterna av dessa ämnen. Detta är möjligt då högfluorerade ämnen utsöndras långsamt i
människor, med halveringstider i blod i storleksordningen dagar till år (Lau 2015). Dessa
blodserumhalter av högfluorerade ämnen är också ett bra mått då de representerar en
integrerad exponering som innefattar även andra högfluorerade ämnen (prekursorer) som
omvandlats i kroppen till PFSA eller PFCA (Borg et al. 2013) och som kanske inte fångats
upp vid t ex mätningar av dricksvatten.
Blodserumhalterna av högfluorerade ämnen i normalbefolkningen i Sverige och i andra länder
ligger vanligtvis i storleksordningarna pg/ml till låga ng/ml (Borg och Håkansson 2012, Olsen
2015). Grupper av människor som haft en högre exponering än normalbefolkningen kan ha
halter av högfluorerade ämnen i storleksordningen μg/ml blodserum. Det gäller vissa yrkesgrupper, till exempel professionella skidvallare där halter av PFOA på upp till 1 μg/ml
blodserum påvisats (Nilsson et al. 2010). Även människor som oavsiktligt exponerats för
exempelvis förorenat dricksvatten eller kontaminerad mat kan uppvisa förhöjda halter av
högfluorerade ämnen i blodet. Ett exempel på detta är befolkningen i Kallinge som druckit
förorenat dricksvatten och där PFOS och PFHxS analyserats i halter upp till cirka 1,8 μg/ml
blodserum (Jakobsson et al. 2014, Figur 2).
De högsta halterna av högfluorerade ämnen som någonsin har uppmätts kommer från arbetare
i produktionsanläggningar för högfluorerade ämnen i USA där blodserumhalter av PFOS och
PFOA på upp till 10 μg/ml respektive 114 μg/ml uppmätts (ATSDR 2015).

3
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Figur 2 Blodserumhalter (ng/ml) för sex olika högfluorerade ämnen i 1030 individer som druckit
förorenat dricksvatten i Kallinge, Ronneby kommun. Från Andersson 2015.

3.3

Effekter på hälsa och miljö av högfluorerade ämnen

3.3.1 Hälsoeffekter
Kunskap om högfluorerade ämnens skadliga effekter baseras till största del på observationer i
experimentella djurstudier. I studier på däggdjur är vanliga observerade effekter påverkan på
kroppsvikten, effekter på levern, förändrade nivåer av sköldkörtelhormon, påverkan på
fettmetabolismen samt försämrad tillväxt, utveckling och överlevnad hos avkomman (Borg
och Håkansson 2012, Lau 2012). Andra effekter som observerats för enskilda högfluorerade
ämnen inkluderar uppkomst av tumörer samt påverkan på immunsystemet och utvecklingen
av bröstkörtlar (Borg och Håkansson 2012). Dock saknas toxikologiska data för många
högfluorerade ämnen. Generellt förefaller långkedjiga högfluorerade ämnen vara mer potenta
än kortkedjiga i försöksdjur på grund av att de har en längre uppehållstid i kroppen (Lau
2015). I djurstudier inträffar de tidigaste indikationerna på skadliga effekter (”Lowest
Observed Adverse Effect Level”, LOAEL) vid dosnivåer omkring 0,1 mg/kg kroppsvikt/dag
motsvarande serumhalter runt 17-19 μg/ml (ATSDR 2015, Borg och Håkansson 2012). Dessa
halter överstiger de halter som vanligtvis återfinns i blodet hos människor, även högexponerade. Påverkan på immunsystemet och bröstkörtelutvecklingen har setts i försöksdjur vid
höga ng/ml-blodserumnivåer, i nivå med vissa högexponerade grupper, men fler studier
behövs för att kunna fastställa hur allvarliga dessa förändringar är och deras relevans för
människor (Borg och Håkansson 2012).
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Observationsstudier på människor (epidemiologiska studier) har gjorts på högexponerade
grupper, främst i USA, samt på människor med ”normala” exponeringsnivåer. De högexponerade grupperna inkluderar arbetare i produktionsanläggningar för högfluorerade ämnen
samt människor som exponerats för höga halter av PFOA via förorenat dricksvatten. Det
starkaste sambandet som kunnat observeras inom alla grupper är ett samband mellan ökade
blodserumhalter av PFOS/PFOA och ökade halter av totalkolesterol, LDL-kolesterol (det
”dåliga” kolesterolet) samt urinsyra i blodet (ATSDR 2015, Frisbee et al. 2010, Lau 2015).
Vidare har i en grupp av 69 000 människor som exponerats för PFOA-förorenat dricksvatten
kopplingar möjligen hittats mellan ökade blodserumhalter av PFOA och bland annat sköldkörtelsjukdomar, ulcurös kolit, cancer i testiklar och njurar samt högt blodtryck under
graviditet (Lau 2015). Det finns motstridiga studier gällande samband mellan ökade
blodserumhalter av högfluorerade ämnen och bland annat minskad födelsevikt hos barn,
påverkan på immunförsvaret, vissa cancerformer samt neurologiska effekter hos barn (Lau
2015). I en nyligen avslutad utvärdering av PFOA ansåg Echas vetenskapliga kommitté för
riskbedömning (”Committe for Risk Assessment”, RAC) att det epidemiologiska underlaget
för PFOA inte var tillräckligt robust gällande ovanstående effekter för att kunna användas
kvantitativt i riskbedömningssammanhang (Echa 2015).
3.3.2 Hälsobaserade riktvärden
Det saknas idag rättsligt bindande gränsvärden för högfluorerade ämnen i mat och dricksvatten inom Sverige och EU. Dock så har Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten
(European Food Safety Authority, Efsa) samt livsmedelsverket tagit fram riktvärden på EUnivå respektive svenska nivå.
Efsa gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS och PFOA (Efsa 2008). Denna riskvärdering
resulterade i riktvärden i form av tolerabelt dagligt intag (TDI) för PFOS på 150 ng PFOS/kg
kroppsvikt/dag samt för PFOA på 1 500 ng PFOA/kg kroppsvikt/dag. Riktvärdet för PFOS
baserades på förändringar i fettmetabolismen samt påverkan på nivåer av sköldkörtelhormon i
apor vid dosen 0,15 mg PFOS/kg kroppsvikt/dag (LOAEL). Den högsta dos där inga skadliga
effekter kunde observeras (”No Observed Adverse Effect Level”, NOAEL) i denna studie var
0,03 mg PFOS/kg kroppsvikt/dag med en korresponderande blodserumhalt på 13-15 μg/ml.
Riktvärdet för PFOA baserades på levereffekter i råttor vid dosen 0,3 mg/kg kroppsvikt/dag.
För övriga högfluorerade ämnen finns ännu inga TDI-värden på grund av ett otillräckligt
dataunderlag (Glynn och Sand 2014). Sedan 2008 har dock nya toxikologiska data på PFOS,
PFOA och andra högfluorerade ämnen tillkommit. Detta har resulterat i att Efsa inlett en
översyn av de rekommenderade riktvärdena för PFOS och PFOA, vilket kan leda till sänkta
riktvärden, samt även inkluderat andra högfluorerade ämnen i processen (EU-kommissionen
2015). I USA har nyligen ett icke-bindande riktvärde (”Minimal Risk Level”, MRL) tagits
fram för intag av PFOS och PFOA på 30 ng/kg kroppsvikt/dag respektive 20 ng/kg kroppsvikt/dag baserade på effekter på immunsystemet (ATSDR 2015) och som är signifikant lägre
än Efsas nuvarande riktvärden.
Livsmedelsverket har efter upptäckterna av högfluorerade ämnen i dricksvatten i Sverige tagit
fram ett hälsobaserat riktvärde och en hälsobaserad åtgärdsgräns för högfluorerade ämnen i
dricksvatten (Livsmedelsverket 2015). Dessa baseras på Livsmedelsverkets föreskrifter
(2001:30) om att dricksvatten inte får innehålla ämnen i sådana halter att de kan utföra en fara
för människors hälsa (Glynn och Sand 2014). Det framtagna hälsobaserade riktvärdet, 900
ng/l, gäller för summan av de sju vanligast förekommande högfluorerade ämnena i dricksvatten (Ȉ3)$$7): PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA samt PFOA. Riktvärdet
baseras på antagandet att dessa ämnen har samma toxicitet som PFOS i människor. Om detta
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riktvärde överskrids uppmanas gravida kvinnor att inte dricka vattnet (Livsmedelsverket
2015). Vid överskridande av Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90 ng/l för Ȉ3)$$7
uppmanas dricksvattenleverantörer att vidta åtgärder snarast för att sänka halten av
högfluorerade ämnen i dricksvattnet till så låga halter som är praktiskt möjligt under
åtgärdsgränsen (Livsmedelsverket 2015). De uppmätta halterna av högfluorerade ämnen i
dricksvatten (Tabell 4) innebär således att vattnet i Kallinge och Hamre inte bör drickas samt
att samtliga dricksvatten redovisade i Tabell 4 kräver åtgärder för att reducera halterna av
högfluorerade ämnen. En eventuell sänkning av Efsas rekommenderade riktvärde skulle
kunna leda till att Sveriges rikt- och åtgärdsgränsvärden sänks ytterligare.
3.3.3 Miljöeffekter
Högfluorerade ämnen har i experimentella försök visat viss toxicitet mot vattenlevande
organismer. Studier på fisk, kräftdjur och alger visar att giftigheten generellt sett ökar med
ökande kolkedjelängd (Giesy et al. 2010, Hoke et al. 2012, Figur 3a). PFOS och PFOA är de
mest studerade varianterna av högfluorerade ämnen (Giesy et al. 2010) men det finns även
viss information om andra högfluorerade ämnen, främst kortkedjiga ersättare till PFOS och
PFOA (Kjølholt et al. 2015).
Akuta effekter av PFCA och PFSA kan observeras i vatten vid halter på mg/l- och g/l-nivå
och på längre sikt i vissa fall på μg/l-nivå (Giesy et al. 2010, Guanghui och Peijnenburg 2013,
Kjølholt et al. 2015). Det finns också data som visar att fluortelomerer förefaller vara cirka
1000 gånger mer giftiga för akvatiska organismer än PFCA (Giesy et al. 2010, Mitchell et al.
2011, Figur 3b). Av de arter som studerats är fisk troligtvis den minst känsliga för
högfluorerade ämnen (Hoke et al. 2012).
I studier av högfluorerade ämnen på fåglar har PFOS har visats vara mest potent av de
högfluorerade ämnen för vilka man kunnat påvisa några skadliga effekter (Borg och
Håkansson 2013). I en reproduktionstoxicitetsstudie på vaktel kunde sänkt överlevnad i
avkomman observeras vid en halt av PFOS i dieten på 10 mg/kg (0.77 mg PFOS/kg
kroppsvikt/dag) (Borg och Håkansson 2012). Vid en exponering direkt i ägget hos kyckling
har en försämrad kläckningsförmåga setts vid halter ner till 0.1 mg PFOS/kg ägg (Borg och
Håkansson 2012).
3.3.4 Miljöbaserade gränsvärden
I underlaget till EUs miljökvalitetsnorm (”Environmental Quality Standard”, EQS) för PFOS i
vatten enligt vattendirektivet (2000/60/EG) har det gränsvärde för PFOS i sötvatten som kan
betraktas som säker (”Predicted No Effect Concentration”, PNEC) satts till 36 000 ng/l på
kort sikt (”Maximal Annual Concentration”, MAC-EQS) baserat på effekter i kräftdjur och
där en säkerhetsfaktor på 100 tagits i beaktande (EU-kommissionen 2011). Motsvarande
gränsvärde för PFOS på lång sikt (”Annual Average”, AA-EQS) har satts 230 ng/l, också
baserat på effekter i kräftdjur, och där en säkerhetsfaktor på 10 tagits med i beräkningarna
(EU-kommissionen 2011).
Fisk som innehåller höga halter av högfluorerade ämnen skulle kunna utgöra en risk för
fiskätande djur som mink, utter och fågel, via så kallad sekundär förgiftning via näringskedjan. I underlaget till EU-miljökvalitetsnormen för PFOS i vatten har därför också ett
PNEC för PFOS gällande sekundär förgiftning via näringskedjan tagits fram och uppskattats
till 33 μg/kg föda (EU-kommissionen 2011). Detta PNEC-värde grundas på hormonella
effekter observerade i apor, samma effekt som gett upphov till Efsas gällande riktvärden för
PFOS (Efsa 2008).
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Figur 3 Effektnivåer (LC50 och EC50) för högfluorerade ämnen i fisk (A) och daphnia (B) i relation
till olika kolkedjelängder för PFSA (PFAS), PFCA och fluortelomerer (FTCA). Cirklarna visar
sulfonamider och alkoholer som inte inkluderats i regressionsanalyserna. Från Giesy et al. (2010).

3.4

Hälso- och miljörisker med uppmätta halter av högfluorerade
ämnen i Sverige

3.4.1 Beräknade säkerhetsmarginaler för effekter på människors hälsa
Dricksvatten kan utgöra en stor exponeringskälla för högfluorerade ämnen, framförallt vid
förhöjda dricksvattenhalter (Vestergren och Cousins 2009). Detta illustreras till exempel
genom att förhöjda halter av högfluorerade ämnen förekommer i blodet hos de individer som
druckit dricksvatten förorenat med högfluorerade ämnen. I Kallinge har de förhöjda halterna
av PFOS och PFHxS resulterat i blodserumhalter av dessa hos befolkningen i området på upp
till cirka 1 800 ng/ml (Andersson 2015, Figur 2).
Ur ett riskbedömningsperspektiv bör högfluorerade ämnen betraktas och bedömas samlat som
en grupp av ämnen. Detta på grund av att bedömningar av enskilda högfluorerade ämnen var
för sig sannolikt underskattar den samlade risken, att toxikologiska data är bristfälliga för
många högfluorerade ämnen, samt att det finns goda skäl att anta att högfluorerade ämnen
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verkar via samma eller likartade toxiska mekanismer: de är strukturellt likartade, de uppvisar
ett antal likartade toxikologiska effekter i däggdjur och de binder till samma cellulära receptor
som är involverad i deras toxicitet (Borg et al. 2013, Lau 2015). Högfluorerade ämnen har
också visats addera till varandras toxicitet vid lägre koncentrationer som är relevanta för
människors exponeringsnivåer (Wolf et al. 2014, Lau 2015), men fler studier behövs för att
säkert kunna fastställa detta. På grund av det bristande dataunderlaget, framförallt för dessa
ämnens giftighet i människa, är ett konservativt tillvägagångssätt att anta att alla högfluorerade ämnen har samma toxicitet som PFOS, som förefaller vara mest potent. Detta tillvägagångssätt har använts i Livsmedelsverkets underlag till åtgärdsgräns på 90 ng/l för högfluorerade ämnen (Ȉ3)$$7) i dricksvatten (Glynn och Sand 2014). På motsvarande sätt har
också den danska miljöstyrelsens fastställt ett riktvärde på 100 ng/l för summan av 12
högfluorerade ämnen i dricksvatten och grundvatten i Danmark (Miljøstyrelsen 2015).
När en jämförelse görs enligt Reach-lagstiftningen mellan medel- och maxhalterna av de tre
högfluorerade ämnen som uppmätts i högst halter i blodserum hos befolkningen i Kallinge:
PFOS, PFHxS och PFOA, samt dessa tre i kombination, mot blodserumhalterna av PFOS vid
Efsas NOAEL i apor (Efsa 2008) erhålls säkerhetsmarginaler mellan 684 - 7,3 för de olika
ämnena individuellt och mellan 18,4 - 3,6 för dessa tre i kombination (Tabell 6). Vid direkta
jämförelser av blodserumhalter på detta sätt bör säkerhetsmarginalen vara minst 25 (baserat
på en faktor 2,5 för skillnader i känslighet mellan människa och djur och en faktor 10 för
skillnader i känslighet mellan människor).
Tabell 6 Beräknade säkerhetsmarginaler utifrån blodserumhalter av de tre långkedjiga högfluorerade
ämnen som förekommer i högst koncentrationer i befolkningen i Kallinge: PFOS, PFHxS och PFOA,
samt för de tre i kombination mot blodserumhalten vid Efsas NOAEL-värde.
Ämne

NOAEL
(ng/ml)

PFOS
PFHxS
PFOA
Summa

13 000

Blodserumhalt (ng/ml)
Medel
Max
357
1737
331
1790
19
92
707
3619

Säkerhetsmarginal
Medel
Max
36,4
7,5
39,3
7,3
684
141
18,4
3,6

Ur riskbedömningssynpunkt kan därför dessa halter anses utgöra en ökad risk för negativa
hälsoeffekter för individer med de maximala uppmätta halterna av PFOS och PFHxS samt
baserat på summan av medelhalterna av PFOS, PFHxS och PFOA. Med ”risk” avses att
säkerhetsmarginalen mellan de uppmätta blodserumhalterna hos individerna och den
blodserumhalt som i djurstudier anses säker (NOAEL) är otillräcklig och att det finns skäl att
vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det ska inte betraktas som att en skada redan har
inträffat. För övriga högfluorerade ämnen som förekommer i lägre halter kan inte en risk
anses föreligga, på individuell basis. Dock bör högfluorerade ämnen betraktas och bedömas
tillsammans som en grupp och ur denna synvinkel kan förekomsten av dessa övriga högfluorerade ämnen i blodserum hos en högexponerad befolkningsgrupp anses addera till och
förstärka en redan befintlig risk baserad på PFOS och PFHxS.
Säkerhetsmarginalerna ovan baseras på väletablerade effekter i djurstudier men det finns
andra mer nyligen upptäckta effekter i djurstudier som inträffar vid lägre doser. Dessa effekter
inkluderar påverkan på immunförsvaret och bröstkörtelutvecklingen, men där ytterligare
studier behövs för att fastställa betydelsen av dessa effekter. I USA har lägre riktvärden för
dagligt intag av PFOS och PFOA än Efsas riktvärde tagits fram, baserade på effekter på
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immunförsvaret (ATSDR 2015), och som är 5 ggr lägre för PFOS och 75 ggr lägre för PFOA
än Efsas nuvarande riktvärden. Oro för dessa känsligare effekter av PFOA har också uttryckts
av Echas vetenskapliga riskbedömningskommitté (Echa 2015).
De uppmätta halterna av högfluorerade ämnen i blodserum hos befolkningen i Kallinge
bedöms inte leda till några akuta kliniskt märkbara effekter (dvs. sjukdom) på individnivå
(Jakobsson et al. 2014). Det är dock inte klarlagt om högfluorerade ämnen kan orsaka
negativa hälsoeffekter hos människor som exponerats under lång tid. Misstänkta samband
finns mellan förhöjd exponering för högfluorerade ämnen och ökad risk för exempelvis
påverkan på fettmetabolismen och sköldkörteln, även om riskökningarna sannolikt är små och
mycket svåra att upptäcka, även på gruppnivå. Dock finns det stora kunskapsluckor gällande
högfluorerade ämnens möjliga hälsoeffekter i människa, framförallt på lång sikt.
3.4.2 Beräknade säkerhetsmarginaler för effekter på miljön
Det förekommer ofta kraftigt förhöjda halter av högfluorerade ämnen i anslutning till
områden där brandsläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen används eller har
använts. Liksom för bedömning av hälsorisker bör högfluorerade ämnen vid bedömningen av
miljörisker bedömas tillsammans som en grupp. I vattendrag utanför flygplatser och brandövningsplatser har halter av exempelvis PFOS och PFHxS på upp till några μg/l påträffats i
ytvatten. Dessa halter ska jämföras mot de nivåer där effekter inträffar i studier på vattenlevande organismer, ofta mg/l-nivå men även på μg/l-nivå för de känsligaste arterna (Giesy et
al. 2010, Guanghui och Peijnenburg 2013, Kjølholt et al. 2015).
'HQK|JVWDWRWDOWKDOWHQDYDOODK|JIOXRUHUDGHlPQHQ 3)$6 LYDWWHQGUDJHQXWDQI|U
Stockholm Arlanda Airport var 4 000 ng/l (Ahrens et al. 2015). Detta var i direkt anslutning
till brandövningsplatsen och halterna minskade därefter med 10 - 50 gånger nedströms mot
0lODUHQ0RWVYDUDQGHPD[LPDOD3)$6-halt i vattendragen utanför före detta F18 i Tullinge
var 79 ng/l (Filipovic et al. 2015). Då PFOS har en toxicitet som är högre än de andra
uppmätta högfluorerade ämnena (Tabell 7) är det av försiktighetsskäl lämpligt att använda
dess toxicitet som utgångsvärde för jämförelserna då de uppmätta halterna som dess toxicitet
jämförs med i princip uteslutande består av långkedjiga högfluorerade ämnen. I underlaget till
EU:s miljökvalitetsnorm (EQS) för PFOS i vatten sattes PNEC på lång sikt (”Annual
Average-EQS”, AA-EQS) till 230 ng/l (EU-kommissionen 2011). Då högfluorerade ämnen är
persistenta är detta det mest relevanta PNEC-värdet att använda. En jämförelse av de
PD[LPDODXSSPlWWD3)$6-halterna (”Predicted Environmental Concentration”, PEC)
utanför Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport, före detta F18 i Tullinge
samt de maximala uppmätta halterna av PFOS i våtmark och vattendrag utanför Räddningsskolan Rosersberg med PNEC från EU:s miljökvalitetsnorm för PFOS resulterar i en
PEC/PNEC-kvot större än 1 i närmiljöerna till brandövningsplatserna vid Stockholm Arlanda
Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Räddningsskolan Rosersberg. Det kan därför anses
föreligga en risk för skadliga effekter på lång sikt i akvatiska ekosystem i dessa direkta
närområden, men att risken avtar och upphör med ökande avstånd (Tabell 7). Samtliga halter
ligger under de nivåer som kan antas utgöra en risk för akuta effekter på den akvatiska miljön
(”Maximum Allowable Concentration-EQS”, MAC-EQS).
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Tabell 7 Jämförelse av maximala uppmätta summahalter av långkedjiga högfluorerade ämnen
3)$6 HOOHUDY3)26 3(& L\WYDWWHQLUHODWLRQWLOOGHQQLYnVRPDQVHVVlNHU 31(& 9LGHQ
PEC/PNEC-kvot > 1 anses en risk för skadliga effekter föreligga.
Område
Stockholm Arlanda Airport (Närmiljö)
Stockholm Arlanda Airport (Nedströms)
Göteborg Landvetter Airport (vattendrag)
Tullinge (Vattendrag)
Rosersbergs Räddningsskola (Våtmark)
Rosersbergs Räddningsskola (Vattendrag)

PEC
(ng/l))
4 000 (3)$6
80 - 400 (3)$6
503 (3)$6
79 3)$6
2 200 (PFOS)
200 (PFOS)

PNEC
(ng/l)

PEC/PNEC

230

17,4
0,35 - 1,7
2,2
0,34
9,6
0,87

Fisk som innehåller höga halter av högfluorerade ämnen skulle kunna utgöra en risk för
fiskätande djur som mink, utter och fågel genom sekundär förgiftning via näringskedjan. De
uppskattade PFOS-halterna i fisk fångad utanför Stockholm Arlanda Airport varierade mellan
256 μg/kg helkropp till 1000 μg/kg helkropp. Gränsvärdet på 33 μg PFOS/kg enligt vattendirektivet (EU-kommissionen 2011) kan överskridas av fiskätande djur i närområdet och
därför kan en risk för sekundär förgiftning via näringskedjan anses föreligga för däggdjur och
fågel i området kring Stockholm Arlanda Airport och sannolikt i andra motsvarande områden.
3.4.3

Hälso- och miljörisker baserade på gamla respektive nya generationens
brandsläckningsskum innehållande högfluorerade ämnen
De ökade risker för negativa hälso- och miljöeffekter från högfluorerade ämnen som
identifierats i denna rapport har till stor del sitt ursprung i mer eller mindre långvarig
användning av den gamla generationens brandsläckningsskum baserade på långkedjiga
högfluorerade ämnen. Detta återspeglas i profilen av högfluorerade ämnen i de vattenprover
som tagits utanför flygplatser och brandövningsplatser där förhöjda halter av till exempel
PFOS, PFHxS och PFOA påträffats (Tabell 1). Den nya generationens brandsläckningsskum
är istället ofta baserade på kortkedjiga högfluorerade ämnen såsom 6:2 FTS och kortkedjiga
PFCA (Kemikalieinspektionen 2015). Dessa ämnen har återfunnits i de dricksvattenvattenprover som tagits under 2015 i Hamre efter en brandsläckning (Tabell 5) samt i ytvattenprover i anslutning till en nedlagd brandstation utanför Stockholm liksom vid en flygplats
respektive en flygflottilj. Detta visar att även kortkedjiga högfluorerade ämnen kan förekomma i lokalt förhöjda halter i miljön där den nya generationens brandsläckningsskum
används eller tidigare har använts (Tabell 2).
Kortkedjiga högfluorerade ämnen anses vara bättre ur hälso- och miljösynpunkt än långkedjiga då dessa ämnen har en lägre toxicitet i djurstudier och inte bioackumuleras i lika stor
utsträckning. 6:2 FTS som ofta ingår i den nya generationens brandsläckningsskum har en låg
akvatiskt toxicitet och en låg potential för bioackumulation (Gannon et al. 2015).6:2 FTS
bedöms brytas ned i miljön men ger då istället upphov till kortkedjiga perfluorerade ämnen,
framförallt PFPeA och PFHxA (Wang et al. 2011) som är mycket persistenta. Högfluorerade
ämnen bör bedömas tillsammans som en grupp av ämnen. Ytterligare tillskott av kortkedjiga
högfluorerade ämnen i miljön, dricksvattnet eller i människors blod kan då bidra till att bevara
eller förstärka redan befintliga risker baserad främst på långkedjiga högfluorerade ämnen. Det
är därför viktigt att begränsa utsläppen av även kortkedjiga högfluorerade ämnen i möjligaste
mån för att reducera exponeringen och risken. Ett stort bekymmer med både långkedjiga och
kortkedjiga högfluorerade ämnen är deras extrema persistens. Då ingen nedbrytning av PFSA
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och PFCA förväntas ske i miljön så kan problem orsakade av högfluorerade ämnen därför bli
mycket långvariga och svåra att åtgärda.
Då de högfluorerade ämnen som är mest drivande för den ökade risken för negativa hälsoeffekter hos människor i Kallinge, PFOS och PFHxS, har långa halveringstider i människor,
5,4 respektive 8,5 år (Lau 2015) så kommer exponeringen och den förhöjda risken att kvarstå
under lång tid. Vad gäller miljörisker så förefaller de kortkedjiga högfluorerade ämnena ha en
lägre toxicitet för vattenlevande organismer och utgöra ett mindre hot för sekundär förgiftning
via näringskedjan eftersom dessa ämnen inte biokoncentreras och bioackumuleras i samma
utsträckning. Men även här kommer en risk att bestå i förorenade akvatiska miljöer till dess
att halterna av framförallt långkedjiga högfluorerade ämnen minskat.
Det är viktigt att poängtera att bedömningarna i denna rapport sker utifrån det befintliga
kunskapsläget och att detta kan komma att förändras i framtiden. En revision av Efsas TDI för
högfluorerade ämnen har initierats vilket kan leda till sänkta riktvärden och åtgärdsnivåer för
PFOS och PFOA och kan komma att inkludera riktvärden även för andra högfluorerade
ämnen. Nya och känsligare effekter på miljö och hälsa från högfluorerade ämnen kan också
komma att upptäckas i framtiden.
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Beskrivning av brandsläckningsskum
Vid bränder där petroleum brinner går det inte att släcka elden med enbart vatten. Vattnet
kyler och väter, men klarar inte av att släcka brandfarliga vätskor. Eftersom vattnet är tyngre
än bränslet tränger det igenom bränslet utan att släcka det. Istället används skumvätskor som
består av ett skumkoncentrat och vatten. Skummet bildas genom blandning av vatten, skumkoncentrat och luft. Det finns olika typer av släckskum avsedda för speciella syften. Ett
typiskt brandsläckningsskum består, förutom av vatten, bland annat av tensider som sänker
ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnande ämnet. Anledningen till att
fluortensider används i brandsläckningsskum är att de tål väldigt höga temperaturer och har
en bra filmbildande förmåga. Släckskummet innehåller även så kallade skumboosters som
styr skumegenskaperna. Även frysskydd (glykoler och salter) kan vara tillsatta vid behov
(Dafo Fomtec 2015).

4.1

Skillnad mellan klass-A och klass-B skum

Skum tillverkas som koncentrat och blandas vid användning ut i vatten med normalt 1-6
procentig inblandning. Beroende på ingående beståndsdelar får skummet olika egenskaper
och användningsområden. Högre koncentrationer ger normalt högre släckeffekt. Vanliga
skumtyper är detergentskumvätskor, filmbildande (AFFF) och alkoholbeständigt skum
(ARC). Dessa skumtyper kallas klass-B skum eftersom de används för så kallade klass-B
bränder som är vätskebränder i till exempel olja, diesel, plaster och alkoholer. Dessutom finns
det skum för klass-A bränder som är bränder i fibrösa material som trä och tyg. Det är enbart
de filmbildande klass-B skumtyperna som innehåller fluortensider (Kärrman 2015,
Kemikalieinspektionen 2013).

4.2

Filmbildande skum

Filmbildande skum kallas AFFF (Aqueous Film Forming Foam) och utvecklades under 1960talet. Vid användning lägger skummet sig som ett täcke ovanpå lågorna, blockerar värmestrålningen och bromsar på så sätt upp avdunstning och avgasning av den brinnande vätskan.
Fluortensidernas funktion är att bilda en film mellan vattnet och vätskan, vilket gör skummet
mer lättflytande och förbättrar skummets förmåga att försegla och förhindra avdunstning.
Filmbildande skum används huvudsakligen för storskalig släckning inom brandförsvar, vid
flygplatser samt hos högriskindustrier. Fluorbaserade skum kan också kombineras med en
alkoholresistent funktion eftersom filmbildande skum löses upp av polära vätskor som t.ex.
alkoholer. För att förhindra detta tillsätts en polysackarid som fungerar som en barriär och
lägger sig som ett skikt mellan fluorfilmen och den brännbara vätskan.
Förutom i AFFF förekommer fluortensider även i följande typer av brandsläckningsskum
(Kemikalieinspektionen 2015b):





Fluorproteinskum (FP). Vanliga utanför Sverige och används exempelvis för
brandskydd vid petroleumindustrier och ombord på fartyg.
Filmbildande fluorproteinskum (FFFP). Används även det inom flyget. Här används
även fluorämnet som skumstabilisator.
Alkoholresistenta fluorpolymerdetergentvätskor (AR-AFFF). Har flera
användningsområden, fluorämnet används som skumstabilisator.
Alkoholresistenta filmbildande fluorproteinskum (AR-FFFP). Har flera
användningsområden, utvecklades under 1970-talet.
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4.3

Övningsskum

Skumtillverkare har tagit fram specifika övningsskum som enligt tillverkarnas egen uppgift
endast består av två aktiva komponenter, en så kallad skumbooster och en tvåltensid (som
förekommer i exempelvis miljömärkt såpa och skummande hygienprodukter). Övningsskum
har inte en släckande förmåga utan är endast avsedd för övning (Dafo Brand 2015a). Enligt
den kartläggning av brandsläckningsskum på svenska marknaden som Kemikalieinspektionen
lät gör 2014 (Kemikalieinspektionen 2014) förekommer dock övningar med samma släckskum som vid skarpa situationer, fast utspädda till en lägre koncentration.

4.4

Högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Information om vilka fluortensider som ingår i ett brandsläckningsskum betraktas ofta som
konfidentiell. Information saknas därför till stor del om vilka specifika högfluorerade ämnen
som ingår i produkten. Eftersom att tillverkarna ser de ingående komponenterna och tillsatserna som en affärshemlighet söker de därför heller inga patent på sina produkter.
På uppdrag av Kemikalieinspektionen och MSB utförde Örebro universitet under hösten 2014
analyser av tio olika brandsläckningsskum på den svenska marknaden (Kemikalieinspektionen 2015a). Urvalet baserades på Kemikalieinspektionens tidigare kartläggning av
brandsläckningsskum (Kemikalieinspektionen 2014) och antas vara vanliga på den svenska
marknaden. I analyserna sökte forskarna specifikt efter vissa kända högfluorerade ämnen men
även en screening av produkterna genomfördes där andra fluorämnen kunde upptäckas. Ett
problem vid analys var att vissa prover som kom från användare var förorenade. Även prover
från obrutna förpackningar (med mindre risk för kontaminering) ingick i studien. Resultatet
visar att det är i klass-B skum som fluororganiska ämnen hittas. Den främsta ämnesgruppen
som dessa skum innehåller är baserade på 6:2 fluortelomerer (6:2 FTSAS och 6:2 FTAB) som
kan brytas ner till de perfluorerade ämnena PFHxA och PFPeA. Samtliga produkter från
obrutna (icke-kontaminerade) förpackningar innehöll 6:2 FTS, PFHpA, PFHxA och kortare
karboxylsyror. Även PFOA och PFNA kunde detekteras men i låga koncentrationer. I analysrapporten dras slutsatsen att högfluorerade ämnen med längre kolkedja, såsom PFOA och
PFNA troligtvis inte avsiktligt används i de undersökta produkterna. Att låga halter av dessa
ämnen ändå hittas beror med stor sannolikhet på den tekniska kvaliteten hos fluorkemikalierna (att även viss mängd längre PFAS fås vid tillverkning av kortare PFAS).
En sökning i Kemikalieinspektionens produktregister visar att det Sverige förekommer ett
antal högfluorerade ämnen där ”brandsläckningsmedel” har angivits som funktion. Informationen i produktregistret är dock inte komplett eftersom majoriteten av dessa ämnen inte
behöver rapporteras om de inte förekommer i halter över 5 procent.
En mer detaljerad beskrivning av specifika högfluorerade ämnen som kan finnas i dagens
brandsläckningsskum går att hitta i tidigare publikationer från Kemikalieinspektionen
(Kemikalieinspektionen 2015a och 2015b).
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Tillverkning, användning och destruktion
Sammanfattning av tillverkning, användning och destruktion








Fluorbaserade klass-B skum tillverkas i Sverige
Brandsläckningsskum som används i Sverige tillverkas främst i Sverige, EU eller
USA
Räddningstjänsten står för majoriteten av användningen
Petroleumindustrin lagerhåller de största volymerna, följt av räddningstjänsten
Kommersiella flygplaster i Sverige har gått över till fluorfritt brandsläckningsskum
Information om vilka volymer som lagerhålls och används har inte gått att få fram
för alla användare
Vid destruktion bör skumprodukterna brännas under hög temperatur

Våren 2014 gjorde Kemikalieinspektionen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, en kartläggning av användningen av brandsläckningsskum i Sverige
(Kemikalieinspektionen 2014). Informationen i detta kapitel är baserat på information från
den kartläggningen och har kompletterats med uppgifter från produktregistret och Tullverket
samt en enkätundersökning till tillverkare och användare av brandsläckningsskum som
Kemikalieinspektionen låtit göra inom ramen för detta uppdrag (Kemikalieinspektionen
2016).

5.1

Tillverkare

5.1.1 Sverige
I Sverige finns två tillverkare av brandsläckningsskum; Dafo Fomtec AB och Kempartner.
Dafo Fomtecs fabrik ligger i Helsingborg. Fomtec distribuerar sina produkter på den
internationella marknaden, och distribution till den svenska marknaden sker via Dafo Brand
som också är delägare i Dafo Fomtec. Dafo Fomtec har också produktion i Norge.
Kempartner har sin tillverkning i Vadstena. De tillverkar filmbildande skum, både med och
utan fluortensider. Deras största kund är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB). De brandsläckningsskum som inte innehåller fluortensider innehåller istället
silikonbaserade kemikalier.
5.1.2 Europa
I Europa finns flera tillverkare, där Dr Sthamer, Angus och Solberg är några av de större. Dr
Sthamer är enligt uppgifter den tredje största leverantören i världen på brandsläckningsskum.
Bolaget är lokaliserat i Hamburg, Tyskland. Dr Sthamer levererar produkter till bland annat
Presto i Sverige. Angus producerar flera sorters skum; bland annat AFFF, Protein-skum och
FFFP (filmbildande fluorproteinskum). Produktionen sker i Storbritannien, Frankrike och
USA (Angus Fire 2014). Angus säljer till den svenska marknaden via bolaget Kidde Sweden.
Angus har även ett dotterbolag som producerar brandsläckningsskum, Kerr Fire. Solberg
tillverkar skum och har lokala distributörer i flera länder inom Europa. Nordic Fire and
Rescue Service är en norsk/svensk producent. Skumkoncentratet som säljs tillverkas i Spanien
av VS Focum, eller köps från One Seven of Germany GmbH i Tyskland. Kunder är
kommunala brand- och räddningstjänster, industribrandkår samt MSB:s olika brandskolor.
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5.1.3 Övriga världen
Flera av de största släckskumstillverkarna finns i USA, däribland bolagen Tyco Fire
Protection Products, Chemours (tidigare Du Pont) och National Foam.
Tyco Fire Protection Products är en stor aktör som producerar flera märken, däribland Ansul.
Den största mängden produceras i USA och i Italien, sedan sker beredning i flera andra
länder. Chemguard är ett dotterbolag till Tyco, och levererar släckskum till 60 länder,
däribland till alla EU-medlemmar.

5.2

Leverantörer och distributörer

Den svenska marknaden för brandsläckningsskum domineras av leverantörerna Presto, Dafo
Brand och Kidde.
Presto köper större delen av sina skumsprodukter från Dr Sthamer i Tyskland och ABC Fire
Protection i England. ABC Fire Protection är specialiserade på handbrandsläckare. Presto
köper vid behov även in produkter från mindre europeiska tillverkare, inte specificerat vilka.
Dafo Brand är delägare i Dafo Fomtec och distribuerar Dafo Fomtecs produkter på den
svenska marknaden, till flygplatser, oljehamnar och räddningstjänsten.
Kidde köper in den största mängden brandsläckningsskum från England, från Angus, och
levererar till industrier, kustbevakning och räddningstjänst i Sverige. De har två olika typer av
skum, varav ett proteinbaserat, som ska vara mer miljövänligt. De har inget eget lager, utan
köper in på beställning. Beroende på kundens önskemål levereras produkten i tank, bulk,
container eller dunk. Kidde använder sig av Ekokem (tidigare SAKAB) för destruktion, och
hjälper även sina kunder med destruktion.
Det brandsläckningsskum som används av aktörerna som ingick i Kemikalieinspektionens
kartläggning från 2014 produceras antingen i EU eller USA. Direktimport från producenter
utanför EU, ser inte ut att förekomma. Uppgifter från Tullverket bekräftar detta.

5.3

Svenska produktregistret

Tillverkare och importörer ska registrera sina anmälningspliktiga produkter, såsom brandsläckningsskum, till produktregistret. Detta under förutsättningen att den årliga volymen per
produkt och företag är minst 100 kg. Uppgifter från registret visar att drygt 3 000 m3 klass-B
skumkoncentrat med fluor saluförs i Sverige per år. 4 I dessa siffror ryms även klass-B som
exporteras till andra länder. Normalt behöver dock inte tillsatta ämnen under fem procent
rapporteras till registret, och ofta förekommer högfluorerade ämnen i låga koncentrationer i
kemiska produkter 5. Därför har vi i vår beräkning inkluderat både sådana medel där fluorämnet finns inrapporterat och sådana medel där ”AFFF” och ”ARC” ingår i produktnamnet
eftersom detta indikerar fluorinnehåll.

5.4

Kundkrav

Vissa kunder (t.ex. Swedavia) ställer krav på att produkterna inte ska innehålla några fluortensider alls. För Swedavias räkning kontaktade Presto därför sin leverantör, Dr Sthamer, och
bad dem utveckla en produkt utan fluortensider. Produkten fungerar bra, dock krävs det en

4
5

Baserat på information från 2014
Enbart de högfluorerade ämnen som klassificerats som farliga behöver redovisas i lägre koncentrationer.
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större mängd för att uppnå samma släckprestanda. Presto ser att marknaden för brandsläckningsskum utan fluortensider ökar.
Kempartner säljer, förutom till Sverige, även brandsläckningsskum till Norge. Enligt
Kempartner ställer norska inköpare högre miljökrav på produkterna än vad svenska inköpare
gör.
Dafo Brand menar att ytterst få kunder ställer miljökrav. Kraven är ställda på att produkten
ska kunna släcka de bränder de är avsedda att släcka. Förfrågningar om produkterna innehåller PFOS förekommer dock.

5.5

Användning och lagerhållning i Sverige av fluorbaserade
brandsläckningsskum

Användningen och lagerhållningen av brandsläckningsskum som beskrivs i detta kapitel är
baserat på en enkätundersökning som Kemikalieinspektionen låtit göra för denna rapport
(Kemikalieinspektionen 2016). Denna har kompletterats med ytterligare uppgifter, bland
annat från Försvarsmakten (flygvapnet och marinen). För att kunna ge en enhetlig bild har
inkomna enkätsvar extrapolerats i enlighet med den uppskattade täckningsgraden för undersökningen, vilket innebär osäkerheter. Vi vill även poängtera att undersökningen inte är
heltäckande, det finns aktörer exempelvis inom processindustri och sjöfart, som inte
tillfrågats. Vi bedömer dock att de användare av brandsläckningsskum som ingått i enkätundersökningen utgör de största användarna i Sverige. Sammantaget innebär detta att
kvantiteterna som redovisas i Figur 4 och Figur 5 ska ses som ungefärliga uppskattningar.
Nedan beskrivs användningen och lagerhållningen för de olika aktörerna mer i detalj.

Årlig användning av klass-B skum med högfluorerade
ämnen

liter koncentrat
50000
45000
40000
35000
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25000
20000
15000
10000
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0

SMC AB (4 regioner)

Petroleumindustrin

Räddningstjänsten

Försvarsmakten

Figur 4 Användning av fluorbaserade klass-B skum koncentrerad volym. Baserat på extrapolerade
volymer från enkätsvar och uppgifter från Försvarsmakten (Kemikalieinspektionen 2016).
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liter koncentrat
400000

Klass-B skum innehållandes högfluorerade ämnen som finns
i lager 2015
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Figur 5 Lagerhållning av fluorbaserade klass-B skum 2015, koncentrerad volym. Baserat på
extrapolerade volymer från enkätsvar och uppgifter från Försvaret (Kemikalieinspektionen 2016).

Klass-B skum antas i detta kapitel (om inget annat anges) innehålla fluortensider. Volymerna
anger koncentrerad mängd där vi antagit att 1 liter skumkoncentrat motsvarar 1 m3. Vid
användning blandas koncentrat ut med vatten med normalt 1-6 procentig inblandning,
beroende på produkttyp.
Klass-B skum används för följande situationer:






Skarpa situationer (dvs. akuta bränder)
Övning och utbildning
Kvalitetskontroll av skumkoncentrat
Funktionstest av släckutrustning
Forskning och utveckling

Klass-B skum används bland annat inom försvaret (marinen och flygvapnet) och av räddningstjänsten för att förhindra spridning av exempelvis petroleumprodukter vid bilbrand då
risken för spridning är stor.
Rutiner för inköp av brandsläckningsskum varierar mellan de olika användarna. Hos de flesta
utförs inköpen genom tidigare kontakter snarare än genom upphandlingar. Försvaret täcker
dock allt sitt behov av brandsläckningsskum via Försvarets materielverk, vars inköp är starkt
reglerade.
Vid byte av en släckningsprodukt kan det behövas byte av utrustning, varför det enligt flera
användare krävs djupare utredningar innan en produkt kan bytas mot en annan.
5.5.1 Räddningstjänsten
De kommunala räddningstjänsterna i Sverige är organiserade i olika typer:
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Kommuner med räddningstjänst i egen regi (119 stycken)
Räddningstjänst organiserad gemensamt i flera kommuner (9 stycken) och
Räddningstjänst organiserad i Räddningsförbund (36 stycken).

Landets räddningstjänster använder olika produkter, eftersom inköpen sker lokalt. Användning av skum har generellt minskat. Det finns dock exempel på räddningstjänster där
skumanvändningen ökar, främst handlar det då om klass-A skum för bränder i fibrösa
material och som inte innehåller fluor. Enligt den enkätundersökning som Kemikalieinspektionen låtit göra (Kemikalieinspektionen 2016) är merparten av de klass-B skum som används
inom de kommunala räddningstjänsterna alkoholresistenta (ARC) skum.
Enligt (Kemikalieinspektionen 2016) finns uppskattningsvis 295 m3 koncentrat av klass-B
skum lagrat hos landets räddningstjänster 6. Enligt undersökningen använder räddningstjänsten
omkring 47 m3 klass-B skumkoncentrat varje år. Dessa volymer är som tidigare nämnts
baserade på uppgifter från ett slumpmässigt urval av räddningstjänsterna som aggregerats till
volymer på nationell nivå 7. Detta medför att det finns stora osäkerheter bakom siffrorna.
5.5.2 Försvarsmakten
Försvarets flygplatser har egen räddningstjänst. Inom försvaret får endast en typ av klass-B
skum användas, Sthamex-AFFF 3% F-15. Produkten köps från Presto och tillverkas av Dr
Sthamer i Tyskland. Beställning sker via Försvarets materielverk och krav ställs enligt
”Försvarssektorns kriteriedokument – kemiska ämnen, kemiska produkter och varor” 8. Detta
innebär bland annat att PFOA (p.g.a. dess PBT-egenskaper) ska begränsas i de brandsläckningsskum som försvaret använder.
Flygvapnets olika baser använder årligen cirka 1000 liter fluorbaserat koncentrat för
funktionstester av system. Vid övning använder flygvapnet främst ett proteinbaserat A-skum
(Uniform). Enligt uppgift från Försvarsmakten (2015a) ställs dock krav om att utbildning av
personal som ska utöva räddningstjänst på flygplats måste innehålla praktiska övningar med
den släckutrustning och släckskum som används i skarpt läge (som i nuläget är det fluorbaserade Sthamex-AFFF 3% F-15). Detta sker på försvarets övningsplats i Halmstad, vilket
för 2015 hittills gett en användning på max 500 liter 9 (Försvarsmakten 2015b). Försvaret ser
dock ett ökat behov för denna användning framöver vilket skulle kunna innebära ytterligare
200 liter nästkommande åren. Det uppkomna släckvattnet släpps på det kommunala
avloppssystemet.
På försvarets flygplatser och centrallager finns sammanlagt drygt 35 m3 fluorbaserade
skumkoncentrat i lager. Varje flygplats ska ha ett eget förråd som motsvarar minst en
återfyllning av en brandbil efter insats. Totalt finns 72 brandbilar på försvarets flygplatser
vilket ger drygt 33 600 liter skumkoncentrat. Därutöver finns cirka 1575 liter på Resmat,
försvarets centrallager i Arboga (FMV 2015).

6

Det är osäkert om de räddningstjänster som besvarat enkäten räknat med de skumkvantiteter som finns i
räddningsfordonen när de uppgett sina lagernivåer.

7

Täckningsgraden i undersökningen var 4% för räddningstjänster som kommuner driver i egen regi, 11% för
räddningstjänster organiserade gemensamt i flera kommuner och 17% för räddningstjänster organiserad i
Räddningsförbund
8

http://www.fmv.se/Global/Dokument/Verksamhet/Milj%C3%B6/Kriteriedokument/150703/F%C3%
B6rsvarssektorns%20kriteriedokument%20150703%20slutversion.pdf
9

Här ingår dock även funktionstest av utrustning, vilket innebär att den totala användningen för flygvapnet
sannolikt ligger under 1500 liter koncentrat.
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Inom Marinen används totalt 2,3 m3 koncentrat av fluorbaserade klass-B skum både vad
gäller övning och funktionstest. På Sjökrigsskolan i Karlskrona används 500 liter koncentrat
per år. Här sker uppsamling av släckvattnet med hjälp av invallning som tar hand om
tungmetaller och fluor. Sedan har marinen 15 fartyg där 40 liter koncentrat per och fartyg
används. Därutöver står tre Visbykorvetter och HM Karlskrona för 300 liter koncentrat per år
vardera. På fartygen sker ingen uppsamling utan släckvattnet släpps direkt ut i sjön
(Försvarsmakten 2015c).
Enligt uppgift från Försvaret (2015d) kan fartygen inte ha två olika sorters skum (ett för
övning och ett för skarpt läge) ombord. Risken för sammanblandning kan äventyra sjösäkerheten vid brand. Enligt Generalläkaren (2015), som har tillsynsansvar över Försvaret, gäller
detta dock inte alla av marinens fartyg, det beror på vilket fartyg det handlar om. De är olika
konstruerade (några har större tankar med skum och andra bara dunkar). På fartyg med dunkar
finns det enligt information som Generalläkaren fått vid ett tillsynstillfälle, inte några problem
att ha med en dunk övningsskum ombord.
5.5.3 Släckmedelscentralen (SMC)
Oljebolagen i Sverige bildade 1994 företaget Släckmedelscentralen – SMC AB i syfte att
förebygga och släcka bränder på oljedepåer. SMC har investerat i utrustning samt träffat avtal
med lokala räddningstjänster om beredskap och drift av den operativa verksamheten. Utöver
ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat
samarbetsavtal med SMC.
SMC tillhandahåller kompetens och utrustning för bränder och olyckor inom oljeindustrin.
SMC har avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och
utrustning för släckning finns på dessa platser. Skum lagras för beredskapsändamål. I Malmö
och Sundsvall förvaras 32 m3 skumvätska på respektive ort och i Stockholm och Göteborg
förvaras 40 m3 på respektive ort.
Bränder som kan uppstå inom oljeindustrin är svårbekämpade, och ställer höga krav på de
produkter som används för släckning. Inblandningen av alkohol i bensin försvårar släckningen med traditionella brandsläckningsskum och kräver istället ett alkoholbeständigt skum.
SMC använder olika klass-B skum i de olika regionerna. I norra och västra regionen används
Alcoseal FFFP-AR från Kidde Sweden, och i södra regionen används Arc Miljö från Dafo.
Brandsläckningsskum används idag av SMC i liten omfattning vid släckning och har
begränsats, både vid övning och vid riktig brand. SMC utför inga övningar med brandsläckningsskum i Sverige utan åker till Frankrike för att genomföra dessa övningar. Lyckligtvis är
olyckorna väldigt få och därmed används liten mängd brandsläckningsskum.
De viktigaste kraven som SMC ställer på brandsläckningsskum vid inköp är att produkten kan
användas i deras utrustning och har lång hållbarhetstid, samt uppfyller gällande
lagstiftningskrav.
5.5.4 Petroleumindustrin
I den enkätundersökning som Kemikalieinspektionen låtit göra inom ramen för detta uppdrag
ingick Preem AB, Statoil Fuel & Retail Sverige AB, OKQ8, Nynäs AB, ST1 Supply (ST1
Sverige AB) samt Inter Terminals Sweden AB (del av Interpipline). Resultaten från
undersökningen visar att petroleumindustrin sammantaget har drygt 345 m3 klass-B skum i
lager. Knappt 2,3 m3 används per år främst av ett oljebolag i sin övningsverksamhet. För
kommande år kommer dock bolaget gå över till ett övningsskum istället och endast använda
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fluorbaserade skum i skarpa situationer. Vissa oljebolag testar sina släcksystem med skarpt
skum andra använder inte.
5.5.5 Övriga industrier
Hos vissa industrier, exempelvis viss kemisk industri, där brandfarliga vätskor hanteras
används klass-B skum i fasta brandsläckningsinstallationer. Större industrier kan också ha
egna brandövningsplatser. Inom ramen för detta uppdrag har vi inte kunnat få fram information om vilka volymer som lagerhålls och används för dessa verksamheter.
5.5.6 Flygplatser
Swedavia äger och driver tio svenska kommersiella flygplatser, bland annat Stockholm
Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Företaget representerar cirka 90 procent av
inrikestrafiken och 80 procent av utrikestrafiken (räknat i antal resenärer) 10. Under 2010
genomfördes en provtagning av Swedavias brandbilar som visade att det fortfarande fanns
rester kvar av PFOS i bilarnas tankar. Under juni 2011 sanerades därför samtliga brandbilar
på Arlanda. Efter utförd sanering bad Swedavia sin leverantör Presto att ta fram ett fluorfritt
klass-B skum som sedan infördes i brandbilarna. Det fluorfria skummet (Moussol 3/6-FF)
tillverkas av Dr Sthamer i Tyskland och bildar, enligt Swedavia, skumprodukten koldioxid
och vatten när det bryts ner (Swedavia 2014).
På Arlanda Airport övas med brandsläckningsskum, dock inte på Bromma Airport. Skumvätskan levereras och förvaras på 1 m3 fat inom invallat område. Destruktion sker via de
entreprenörer som Swedavia har avtal med.
Uppgifter om skumanvändning och lagerhållning på de civila flygplatser som inte ingår i
Swedavias organisation har inte gått att få fram inom ramen för detta uppdrag.
5.5.7 MSB:s övningsplatser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för två övningsplatser där
övning och utbildning med brandsläckningsskum sker, Revinge och Sandö. På både Revinge
och Sandö pågår utredningar om förekomsten av PFOS i miljön.
På MSB Revinge används fluorfria klass-B skummen OneSeven och Unifoam Bio Yellow vid
släckning av brand på övningsfältet. De fluorbaserade skummen Arc Miljö och Fomtec AFFF
3-6% används vid förevisningar inom brandlaboratorium. Leverantörer är Kempartner AB,
Nordic Fire and Rescue Rervice och Dafo Brand. Vid inköp ställs krav på att produkten ska
vara miljövänlig men ändå fungera för sitt ändamål samt måste bedömas fungera i det
biologiska reningsverket som finns på övningsplatsen. I det fall någon produkt ska avvecklas,
hanteras detta via destruktion enligt avtal med Stena Metall.
På Sandö har inte brandsläckningsskum som innehåller PFOS och PFOA använts sedan slutet
av 1980-talet. Mellan 1988och 2011 användes i huvudsak övningsskum Sthamex. 2012
övergick man till One Seven. MSB Sandö har löpande kontakt med Tekniska kontoret vid
Kramfors kommun och lämnar varje år in en miljörapport till kommunen. På Sandö används
idag OneSeven som köps från Nordic Fire and Rescue Service.
Uppgifter om vilka kvantiteter klass-B skum som lagerhålls och används på MSB:s
övningsplatser har inte gått att få fram inom ramen för detta uppdrag.

10

www.swedavia.se, hämtad 2015-11-18
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5.5.8 Swedish Rescue Training Service, (SRTC)
Swedish Rescue Training Service, (SRTC) Skövde, är en numera privatägd övningsplats som
tidigare tillhörde Räddningsverket. På SRTC sker övning och utbildning för räddningstjänstpersonal och personal vid industri och företagsräddningstjänster. SRTC använder
OneSeven från Nordic Fire and Rescue Service, kunderna får inte ta med egna produkter utan
SRTC ansvarar alltid för de produkter som används.
Huruvida fluorbaserade klass-B skum används i SRTC:s verksamhet och i så fall vilka
kvantiteter har inte gått att få fram inom ramen för detta uppdrag.
5.5.9 Kustbevakningen
Uppgifter om vilka kvantiteter klass-B skum som lagerhålls och används av kustbevakningen
har inte gått att få fram inom ramen för detta uppdrag.
5.5.10 Färjerederier
Användning och lagerhållning av klass-B skum hos färjerederier har, på grund av den
begränsade utredningstiden, inte inkluderats i denna rapport.

5.6

Destruktion

Med tanke på att alla högfluorerade ämnena (direkt eller indirekt) är mycket svårnedbrytbara
(persistenta) blir hanteringen av avfallet och uttjänta skumprodukter viktigt. Förbränning vid
höga temperaturer (minst 1100°C) bryter i regel ner PFAS till koldioxid och vätefluorid
(Sandblom 2014, UNEP 2012).
Enligt uppgift från skumstillverkare och leverantörer skickas brandsläckare och koncentrat till
Ekokem (f.d. SAKAB), om det inte har använts och om det inte har skickats tillbaka från en
kund efter att sista användningsdatum passerat. Vid destruktion bränns skumprodukterna
under hög temperatur. Leverantörerna av brandsläckningsskum anger att produkterna har en
hållbarhet om cirka fem år. Det baserar sig på tidigare säkerhetsbestämmelser i samarbete
med SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. Information som framkommit i kontakter med
en tillverkare säger dock att brandsläckningsskum kan hålla i upp till 50 år, och därför inte
borde behöva destrueras i någon större omfattning.
Dafo Fomtec erbjuder sina kunder en service där de årligen kan testa skumprodukternas
prestanda, för att på så sätt se när destruktion är nödvändig. Det förekommer fortfarande att
brandsläckningsskum som förefaller innehålla PFOS skickas in för testning (framförallt från
kunder på marknaden i östra Europa). Fomtec meddelar då kunden att skummet bör
destrueras.
Ofta finns redan avtal mellan användaren och mottagaren för farligt avfall och destruktion av
brandsläckningsskum ingår i avtalet. Ibland fungerar leverantörer som en mellanhand och tar
tillbaka uttjänta produkter från användarna. En användare uppger att de testar prestandan
årligen för att inte i onödan destruera brukbart brandsläckningsskum.
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Alternativ till fluorbaserade
brandsläckningsskum
Sammanfattning av alternativen till fluorbaserade brandsläckningsskum






Tillgång till alternativ beror på verksamhetsområde.
Kommersiella flygplatser i Sverige använder fluorfritt brandsläckningsskum för
både övning och skarpa situationer.
Enligt Försvarsmakten, Släckmedelscentralen och Petroleumindustrin finns i
nuläget inga fluorfria alternativ som passar deras behov i skarpa situationer.
För övning finns godtagbara alternativ, främst används vatten och fluorfria
brandsläckningsskum.
Det finns behov av utveckling av fluorfria brandsläckningsskum och alternativa
släckmetoder.

Som tidigare beskrivits i kapitel 4 används högfluorerade ämnen i så kallade klass-B skum,
avsedda för vätskebränder, exempelvis petroleumbränder. Här är släckkonceptet att lägga ett
lock på branden. Alternativ till fluorbaserade B-skum är fluorfria skum eller andra
släckmetoder.
Fluorfria brandsläckningsskum har enligt tillverkare och vissa användare inte lika bra
släckningseffekt som skum med fluortensid (Kemikalieinspektionen 2015c). Jämfört med ett
fluorbaserat brandsläckningsskum behövs ungefär dubbelt så mycket vatten och skumkoncentrat när ett fluorfritt brandsläckningsskum används vid släckning av en vätskebrand.
Användning av fluorfritt brandsläckningsskum kan enligt vissa analyser innebära sämre
återantändningsskydd vilket innebär att tråget flammar upp direkt (Dafo Fomtec 2015). Det
finns dock olika fluorfria klass-B skum på den svenska marknaden, tillexempel
proteinbaserade och detergentbaserade brandsläckningsskum (Kemikalieinspektionen 2014).
Under 2011 infördes det nya brandsläckningsskummet Moussol-FF 3/6 på Swedavias
flygplatser (Arlanda, Landvetter med flera svenska kommersiella flygplatser). Det används
vid såväl övning som vid skarpa situationer. Enligt Swedavia bryts produkten ner till
koldioxid och vatten i miljön. Det är också effektivt under släckning vilket är en förutsättning
på flygplatser där det ställs höga krav på säkerheten (Swedavia 2014).
Det finns verksamheter med krav som anger att dagens fluorfria brandsläckningsskum inte är
ett godtagbart alternativ vid skarpt läge. Ett exempel är Försvarsmakten som vid brand har 90
sekunder på sig att ta sig till platsen och högst 90 sekunder för att kyla ner cockpit (Försvarsmakten 2015a). I dagsläget är det enligt Försvarsmakten svårt att hitta fluorfria alternativ som
lever upp till dessa säkerhetskrav. Vid övning används dock ett klass-A skum som är
kvävebaserat.
Släckmedelscentralen, SMC, använder enbart vatten vid övning i Sverige (SMC 2015). Det
förekommer dock att de åker till Frankrike för att kunna genomföra övningar med fluorbaserade brandsläckningsskum.
Skumtillverkaren Solberg distribuerar brandsläckningsskum i flera länder inom EU
(Kemikalieinspektionen 2014). Företaget har utvecklat ett fluorfritt skumkoncentrat, REHEALINGTM, som är en blandning av kolvätetensid, vatten, lösningsmedel, socker,
konserveringsmedel, och en korrosionshämmare. Det är framtaget för att användas i
koncentrationer på 1, 3 eller 6 procent för att bekämpa klass-B bränder. Enligt tillverkaren ger
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förekomsten av komplexa kolhydrater skummet betydligt bättre kapacitet att absorbera värme
än fluorbaserade skum (Solberg 2015). Åtminstone ett företag i Sverige saluför produkten och
har enligt uppgift till Kemikalieinspektionen sålt cirka 100 000 liter till den svenska
marknaden de senaste två åren (Incendium 2015). Det fluorfria skummet har sålts till fasta
installationer på petroleumindustrin, raffinaderier, oljedepåer och kemiindustrin (bl.a.
Perstorp). Skummets uppgift är att påbörja släckning innan räddningstjänsten når fram och
påbörjar sitt arbete. Idag säljer företaget fluorfria skum till ett flertal nya anläggningar. I de
fall kunden fortfarande vill ha fluorbaserade skum handlar det om påfyllning av befintliga
anläggningar som har fluorskum. Fluorbaserade och fluorfria skum går inte att blanda.
I arbetet med Stockholmskonventionen beskrivs olika fluorfria alternativ. Brandsläckningsskum som nämns är silikon- och kolvätebaserade tensider, syntetiska detergentskum samt
proteinbaserade skum. Fluorfria brandsläckningsskum används dock ofta i kombination med
fluortensider (UNEP/POPS/POPRC.8/INF/17/Rev.1 2012).
Vid övning finns inte samma behov av fluorbaserade brandsläckningsskum som vid skarpa
situationer. Enligt de kontakter med tillverkare, distributörer och användare som ingått i
denna utredning har det framkommit att de flesta i Sverige numer använder fluorfria
brandsläckningsskum eller vatten (Kemikalieinspektionen 2015c och 2016). Det finns även
specifika övningsskum på marknaden (se kapitel 4.3).
Det finns också en möjlighet att inte använda skum överhuvudtaget utan istället använda
alternativa släckmetoder. Dimsläckning med tillsatsmedel kan vara ett alternativ för
vätskebränder, något som i viss utsträckning redan sker för bränder i fibrösa material. Vid
byggnadsbränder används idag klass-A skum eller vatten som släckmedel. Att använda vatten
med högt tryck (200-300 Bar) skapar vattendimma med mycket små vattendroppar och ger en
effektiv släckning. Det både kyler brandgaserna och sänker syrenivån. För att förhindra
eventuell återantändning och skydda angränsande byggnader tillsätts ett medel som består av
oorganiska salter (som ammonium, fosfat, sulfat och klorid). Enligt studier ger tillsatsen av
dessa salter minst fyra gånger mindre vattendroppar och därmed en effektivare dimma.
Tillsatsmedlet har även en kylande effekt. En annan väg är att ta fram helt ny teknik som
exempelvis expanderat glas (Pyrobubbles) där nu försök pågår (MSB 2015).
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är det viktigt att räddningsledaren vid en brand gör en bedömning om släckning ska ske eller inte (MSB 2015). En
släckinsats kan innebära stora skador på miljön och bästa alternativ kan i vissa lägen vara att
objektet får brinna under kontrollerade former. Vidare menar MSB att det behövs mer
utveckling av nya skumprodukter för klass-B bränder. MSB arbetar för att olika alternativa
lösningar bör ersätta merparten av all användning av skum vid brandsläckning eftersom de
kan vara negativa för både människa och miljö.
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Befintliga regler och aktiviteter
7.1

Nationella regler och åtgärder

7.1.1 Miljöbalken
Miljöbalken (MB) samordnar den svenska miljölagstiftningen. Kapitel 2 innehåller
gemensamma bestämmelser om försiktighet, begränsningar av verksamheter och hänsyn som
ska gälla inom balkens tillämpningsområde. Allmänna hänsynsreglerna gäller för alla som
bedriver eller avser bedriva en verksamhet. I de allmänna hänsynsreglerna återfinns försiktighetsprincipen som ålägger verksamhetsutövare att vidta de nödvändiga försiktighetsmått som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada på människors hälsa eller miljön. 11
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
En viktig bestämmelse gäller tillämpningen av substitutionsprincipen. Den innebär enligt MB
bland annat att den som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska
produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan
ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga. 12 Bestämmelsen ger inte
stöd för ett generellt förbud mot att använda eller sälja en produkt, organism eller vara utan är
mera ägnad att tjäna som just en hänsynsregel eller ett förhållningssätt som alla ska iaktta. 13
I 9 kapitlet i MB finns regler om miljöfarlig verksamhet. De generella hänsynsprinciperna i 2
kapitlet MB gäller självklart även här. De mest miljöstörande verksamheterna kan dock
kontrolleras ytterligare, framför allt genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 §
MB. Genom tillståndshanteringen kan den tillståndsgivande myndigheten eller domstolen
ange villkor som verksamhetsutövaren ska iaktta för att minimera risken för negativ miljöpåverkan. För vissa tillståndspliktiga verksamheter, exempelvis så kallade Sevesoverksamheter som på grund av stränga säkerhetskrav behöver ha tillgång till fluorbaserade
brandsläckningsskum, kan villkoren handla om hur restprodukter från skummet ska tas om
hand.
7.1.2 Livsmedelsverkets föreskrifter
Livsmedelsverket har tagit fram riskhanteringsåtgärder för dricksvatten som är förorenat av
PFAS. Åtgärderna riktar sig till dricksvattenproducenter och till lokala kontrollmyndigheter.
Syftet med åtgärderna är dels att snabbt minska exponeringen av PFAS från förorenat
dricksvatten, dels att långsiktigt minimera intaget av PFAS från dricksvatten och fisk.
Om en dricksvattenanläggning är, eller misstänkt kunna vara, påverkad av PFAS bör halterna
i dricksvattnet undersökas med avseende på följande sju PFAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Perfluorbutansulfonat (PFBS)
Perfluorhexansulfonat (PFHxS)
Perfluoroktansulfonat (PFOS)
Perfluorpentanoat (PFPeA)
Perfluorhexanoat (PFHxA)

11

2 kap. 3 § MB.
Denna s.k. produktvalsprincip eller utbytesprincip finns i 2 kap. 4 § MB. Den kommer till uttryck även inom
EU, bl.a. genom art. 191.2 FEUF.
13
Prop. 1997/98:45 I s. 226 f.
12

45

6. Perfluorheptanoat (PFHpA)
7. Perfluoroktanoat (PFOA)
Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Enligt 7 § i
Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) 14 om dricksvatten får dricksvattnet inte innehålla
ämnen i sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa. Livsmedelsverket har
därför tagit fram åtgärdsgränser för PFAS.
Vid fynd av PFAS i dricksvattnet utan att åtgärdsgränsen överskrids,
PFAS< 90 nanogram/liter:
Verka för att långsiktigt minimera exponeringen av PFAS via dricksvattnet. Detta motiveras
av att PFAS tillförs kroppen även från andra källor än dricksvatten, till exempel insjöfisk, att
ämnena ansamlas i kroppen, samt att giftigheten av PFAS kan komma att omprövas vilket kan
leda till att TDI sänks.
Om åtgärdsgränsen överskrids i dricksvattnet, PFAS > 90 nanogram/liter:
Vidta åtgärder snarast så att halten PFAS i dricksvattnet sänks till så låga halter som är
praktiskt möjligt under åtgärdsgränsen.
Undersök halten PFAS i råvattnet om dricksvattnet kommer från en ytvattentäkt. Informera
den lokala kontrollmyndigheten om halten PFAS i råvattnet överskrider åtgärdsgränsen i
dricksvattnet. Detta motiveras av att det kan behövas kompletterande riskhanteringsåtgärder
om konsumtionsfisk (se nedan).
Om det hälsobaserade riktvärdet (TDI) överskrids i dricksvattnet, PFAS> 900
nanogram/liter:
Livsmedelsverket rekommenderar att:
Kvinnor som försöker bli gravida, är gravida eller ammar samt spädbarn som får modersmjölksersättning bör undvika att dricka vattnet, eller äta mat som tillagats med vattnet, tills
halterna har sänkts. Foster och mycket små barn är extra känsliga för påverkan. Det är därför
viktigt att de endast får i sig så små mängder som möjligt av ämnet. Sedan bör Livsmedelsverket kontaktas för en individuell riskvärdering.

7.2

EU-regler

7.2.1 CLP – Klassificering och märkning
CLP-förordningen (EG 1272/2008) gäller klassificering, märkning och förpackning av
kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. Från den 1 juni 2015
ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP.
PFOA och dess ammoniumsalt (APFO) är harmoniserat klassificerade som cancerframkallande i kategori 1 och fortplantningsstörande i kategori 2. Ämnena finns upptagna på
bilaga VI till CLP-förordningen. Klassificeringen gäller från 1 januari 2015.
Kemikalieinspektionen har lämnat in klassificeringsförslag för PFNA (perfluornonansyra) och
PFDA (perfluordekansyra) som fortplantningsstörande i kategori 2.

14

Föreskrifterna utgör det svenska genomförandet av direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten.
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7.2.2 Reach
Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 handlar om registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1
juni 2007, men bestämmelserna i Reach träder ikraft stegvis. Bestämmelserna i Reach
omfattar kemiska ämnen, både ämnet som sådant och när ämnet ingår i en blandning. Varor
som innehåller kemiska ämnen omfattas också av vissa krav.
Flera av de perfluorerade långa karboxylsyrorna är reglerade i Reach eller är på gång att
regleras. Sverige är aktivt i det arbetet, exempelvis har Kemikalieinspektionen lämnat in
klassificeringsförslag för perfluornonansyra (PFNA) och perfluordekansyra (PFDA).
Tillsammans med Tyskland har Sverige även föreslagit PFNA som SVHC. PFNA har därefter
antagits som SVHC och kommer tas upp på kandidatförteckningen i december 2015.
Kemikalieinspektionen planerar även att föreslå PFDA som SVHC för att tas upp på
kandidatförteckningen. Vi utreder också möjligheten att få upp PFHxS (perfluorhexansulfonat) på kandidatförteckningen. PFHxS är en kortare motsvarighet till PFOS.
Utvärdering
Ämnesutvärdering innebär att ett medlemsland gör en fördjupad granskning av prioriterade
ämnen. Resultatet av utvärderingen kan bli att man identifierar till exempel behov av mer
data, behov av annan klassificering, förbud eller begränsningar i användning eller att ämnet
bör omfattas av tillståndsprövning. Ämnesutvärderingar fördelas mellan medlemsländerna
och utförs enligt en löpande treårig handlingsplan och samordnas av Echa. Ämnena listas i en
s.k. Community Rolling Action Plan (CoRAP) som uppdateras regelbundet. Under perioden
2015 – 2017 finns 10 högfluorerade ämnen upptagna för utvärdering med fokus på misstänkta
PBT/vPvB egenskaper.
Kandidatförteckningen
På kandidatförteckningen i Reach finns idag PFOA, ammoniumsaltet till PFOA och fyra
perfluorerade karboxylsyror med längre kolkedja (Tabell 8).
Tabell 8 PFAS på kandidatförteckningen våren 2015 och PFAS under utredning för att eventuellt tas
upp på kandidatförteckningen.
Namn

IUPAC Namn

CAS-Nr

Egenskaper

Kandidatförteckningen

PFOA

Perfluoroktansyra

335-67-1

2013-06-14

APFOA

Ammoniumperfluoroktanoat

3825-26-1

PFNA

Perfluornonansyra och dess
natrium- och ammoniumsalt

PFDA

Perfluordekansyra

375-95-1
21049-39-8
4149-60-4
335-76-2

CMR och
PBT
CMR och
PBT
CMR och
PBT

PFUnDA
PFDoDA
PFTrDA
PFTeDA

Perfluorundekansyra
Perfluordodekansyra
Perfluortridekansyra
Perfluortetradekansyra

2058-94-8
307-55-1
72629-94-8
376-06-7

CMR och
PBT
vPvB
vPvB
vPvB
vPvB

Planeras föreslås som SVHC för att
tas upp på kandidatförteckningen
2012-12-13
2012-12-13
2012-12-13
2012-12-13
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2013-06-14
2015-12-17

Informationskrav för varor
Från och med det datum Echa publicerar att ett ämne har förts upp på kandidatförteckningen
gäller informationskravet för varor i artikel 33 i Reach. Kravet på att lämna information
innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent
av ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras
på ett säkert sätt. Denna information ska åtminstone omfatta ämnets namn. Informationen ska
alltid lämnas till kunder som använder varan i sin industriella verksamhet eller yrkesmässigt.
Konsumenter har efter begäran rätt att få motsvarande information från en leverantör inom 45
dagar.
Uppgifter om högfluorerade ämnen i varor är mycket knapphändiga och i de fall det finns
sådana uppgifter så är halterna oftast lägre än 0,1 procent. Kravet i artikel 33 i Reach kommer
därmed att vara ett begränsat verktyg för att få in information om förekomst av högfluorerade
ämnen i varor.
Tillståndsprövning
Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa eller miljö kommer inte att få användas
eller släppas ut på marknaden för en användning utan tillstånd (artiklarna 56 och 57 i Reach).
Kraven på tillstånd kommer inte att gälla själva tillverkningen av ett enskilt ämne utan
användningen. . Målsättningen är att sådana farliga ämnen som kräver tillstånd gradvis ska
ersättas av alternativa ämnen eller tekniker när det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
Ämnen som kräver tillstånd förs upp på bilaga XIV till Reach. För närvarande finns inga
högfluorerade ämnen upptagna på bilaga XIV.
Begränsningar av ämnen med oacceptabla risker
För ämnen som medför oacceptabla risker kan den Europeiska kommissionen införa
begränsningar. Det kan till exempel handla om regler för hur ämnena får användas och vem
som ska få tillgång till produkter som innehåller ämnena. För ämnen som medför oacceptabla
risker kan den Europeiska kommissionen införa begränsningar i bilaga XVII till Reach. Det
har till exempel gjorts för ämnet PFOA och dess ammoniumsalt AFPO som finns upptagna i
tillägg 1 respektive 6 i Bilaga XVII. Där omfattas dessa två ämnen av post 28 och 30 vilket
betyder att de inte får säljas till allmänheten. PFOA och AFPO räknas som ämnen med
oacceptabla risker. Utöver begränsningen av PFOA och APFO i posterna 28 och 30 i bilaga
XVII finns för närvarande ingen EU gemensam begränsning av PFAS. Det pågår emellertid
en process för att begränsa användningen av PFOA, dess salter och ämnen som kan brytas ner
till PFOA genom ett tillägg till bilaga XVII i Reach-förordningen. Förslaget som baseras på
PFOA:s PBT- egenskaper omfattar tillverkning, användning och utsättande på marknaden av
såväl kemiska produkter (bl.a. brandsläckningsskum) som varor som innehåller PFAS.
Processen är i sin slutfas. Echas båda kommittéer Riskbedömnings-kommittén (RAC) och
kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) har antagit sin slutliga ståndpunkter som
kommer att överlämnas till EU-kommissionen. Kommisionens uppgift är sedan att utforma ett
förslag till lagtext under 2016. Till skillnad från det ursprungliga förslaget innehåller RAC:s
och SEAC:s ståndpunkter förslag på haltgränser, undantag och övergångstid. Kommittéernas
ståndpunkter skiljer sig åt både när det gäller övergångstid för ikraftträdande och omfattning
av undantag. Kommittéernas slutliga ståndpunkter kommer att publiceras på Echas webbplats.
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7.3

POP:s-förordningen – Långlivade organiska föreningar

POP:s-förordningen reglerar hur organiska föreningar, bland annat PFOS, får användas i olika
typer av varor och kemiska produkter. EU-lagstiftningen bygger på den internationella
överenskommelsen Stockholmskonventionen men skiljer sig från den internationella
överenskommelsen på några punkter. Bland annat är EU-reglerna strängare när det gäller
vilka användningsområden som är tillåtna. Inom EU får PFOS dock användas ibland annat i
fotografisk film, hydrauloljor inom flygindustrin och i slutna system för att förhindra
dimbildning vid hårdförkromning.
Det fanns tidigare ett undantag för brandsläckningsskum som upphörde 2011.

7.4

Internationella aktiviteter

7.4.1 Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, POP:s
Målet med Stockholmskonventionen är att skydda människors hälsa och miljön mot ämnen
som ansamlas i människan och i miljön under lång tid även långt ifrån de platser där de
producerats eller använts. Stockholmskonventionen omfattar idag 26 ämnen och har 179
länder som parter.
PFOS och ett hundratal ämnen som kan brytas ner till PFOS nominerades 2005 av Sverige för
global utfasning genom listning i Stockholmskonventionen om långlivade organiska
föroreningar, POP:s. Genom beslut av konventionens parter 2009 är PFOS inkluderad i
Stockholmskonventionens bilaga B för global begränsning av produktion och användning till
vissa användningsområden med total utfasning som mål. Även avfallshanteringen är reglerad.
I regleringen finns 20 tillåtna användningar för vilka behovet regelbundet ska ses över. Vid
partsmötet 2015 gjordes en första översyn av de undantag för användning av PFOS som var
tidsbegränsade till 26 augusti 2015. Vid översynen togs sex av dessa tolv undantag bort. Det
innebär att för följande områden upphörde den globala användningen av PFOS senast under
2015; mattor; lädervaror, textilier och stoppning, papper och förpackningsmaterial, samt för
gummi och plast.
För de åtta undantag som inte är tidsbegränsade beslutade partsmötet endast om krav på
fortsatt registrering och uppföljning. Det är upp till varje part att ta bort sin registrering av
användningen av PFOS inom: fotografisk film, etsningsmedel för halvledare och keramiska
filter, hydrauloljor inom flygindustrin, viss medicinsk utrustning, för att förhindra dimbildning vid hårdförkromning i slutna system, brandsläckningsskum samt som insektsbete för
kontroll av två myrsorter. Den översyn som gjordes inför partsmötet 2015 visade på att
alternativ finns bland annat för brandsläckningsskum.
EU-kommissionen nominerade i maj 2015 PFOA för global utfasning genom listning i
Stockholmskonventionen. Konventionens granskningskommitté beslutade i oktober 2015 att
PFOA uppfyller konventionens kriterier på persistens, bioackumulerbarhet, toxicitet och
gränsöverskridande spridning. Till mötet 2016 ska en riskprofil tas fram och därefter globala
riskhanteringsåtgärder. (Stockholmskonventionen 2015).
7.4.2 Den globala kemikaliestrategin
I februari 2006 antog den första internationella konferensen om kemikaliehantering, med bred
representation av berörda parter (regeringar, FN-organisationer, industri, forskare och
frivilligorganisationer med flera), den globala kemikaliestrategin, eller SAICM (Strategic
Approach to International Chemicals Management).
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Det övergripande syftet med denna globala kemikaliestrategi är att minska skillnaderna vad
gäller fungerande kemikaliehantering i olika delar av världen. SAICM följer upp och driver
på för att nå det uppsatta målet från World summit 2002 om att kemikalier till senast år 2020
ska produceras och användas på ett sådant sätt att skadliga effekter på människors hälsa och
miljön blir så begränsade som möjligt. SAICM är en politiskt bindande överenskommelse
med avsiktsförklaringar utan bindande regler och till skillnad från konventionerna inom
kemikalier och avfall är omfattningen betydligt bredare. Fokus är inte på ett eller flera
enskilda ämnen utan på riskhantering i ett bredare perspektiv.
Miljödepartementet är svensk kontaktpunkt för SAICM och samordnar arbetet i Sverige.
Kemikalieinspektionen bidrar i arbetet som expertmyndighet, samt koordinerar utvecklingssamarbete relaterat till SAICM.
Vid SAICM:s andra internationella kemikaliekonferens i maj 2009, ICCM2, togs bland annat
beslut om så kallade framkantsfrågor (Emerging policy issues, EPI) och idag finns totalt 6
stycken, bland annat information om kemikalier i varor. Här har Sverige och EU varit särskilt
drivande. På det fjärde högnivåmötet 2015 antogs programmet om information om ämnen i
varor (Chemicals in Products, CiP) som syftar till att öka tillgången till information om
ämnen i varor till företag i hela leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i
avfallsledet. UNEP har roll som samordnare i arbetet med att implementera programmet.
PFC:er (perfluorinated compounds) är en EPI som främst drivas av USA och OECD med
främsta syfte att samla in och utbyta information om perfluorerade ämnen och för att stödja
övergången till säkrare alternativ. Arbetet har samordnats av Global PFC-group, som stöds av
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s miljöprogram,
UNEP. Mandatet från ICCM3 var att ytterligare bredda deltagandet i arbetet med länder
utanför OECD och det uppmärksammades att Global PFC-Group är en viktig mekanism för
att uppnå ytterligare framsteg på detta område.
7.4.3 The Madrid Statement on Poly-and Perfluorinated Substances (PFAS)
På Dioxinkonferensen i Madrid 2014 antogs ett upprop som riktar sig till forskare, regeringar
och tillverkare i hela världen med uppmaning att begränsa tillverkningen och användningen
av PFAS och att utveckla säkrare alternativ som inte innehåller fluorerade ämnen (Blum et al.
2015). Uppropet omfattar alla per- och polyfluorerade ämnen oberoende av kolkedjelängd och
har skrivits under av mer än 200 forskare från olika delar av världen. Skälet till uppropet är
oron för de hälso- och miljöeffekter som kan orsakas av den pågående spridningen av PFAS
till miljön. Forskarna menar att även om de kortkedjiga fluorföreningarna har mindre förmåga
till ansamling i levande organismer (bioackumulering) så är de lika svårnedbrytbara i miljön
(persistenta).

Branschens egna åtgärder
8.1

Rekommendation att inte använda högfluorerade
brandsläckningsskum vid övning och utbildning

FluoroCouncil är en branschorganisation för företag som tillverkar, formulerar eller processar
fluorerade organiska föreningar, däribland fluortelomer-baserade kemikalier där fluorerade
brandsläckningsskum ingår. Företagen i FluoroCouncil står för 60 procent av den globala
marknaden, och marknadsandelen i EU och USA är cirka 90 procent enligt deras egen
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uppskattning. FluoroCouncil rekommenderar att inte använda högfluorerade brandsläckningsskum vid övning och utbildning.

8.2

Frivillig övergång till fluorfria alternativ

Flera fluorfria klass-B skum finns tillgängliga på marknaden (se kapitel 6).
Swedavia som svarar för driften av tio svenska flygplatser (däribland Arlanda och Landvetter)
använder sedan 2011 endast fluorfria brandsläckningsskum.
Under arbetet med denna rapport har det framkommit att det finns exempel på kommunala
räddningstjänster (t.ex. Västra Sörmlands Räddningstjänst 15) som endast använder fluorfria
brandsläckningsskum för klass-B bränder.
Södra Älvsborgs räddningstjänst – som bedriver räddningstjänst i sex kommuner 16 – har
nästan helt och hållet fasat ut användningen av brandsläckningsskum med högfluorerade
ämnen. Här pågår en inventering av skumvätskor generellt (klass-A och klass-B)och riktlinjer
för användning har satts upp. Det innebär att om ansvarig räddningsledare bedömer att skum
behövs vid livräddande insats ska det stämmas av med stabschefen. Vid övriga insatser ska
beslut om skumanvändning fattas i samråd med räddningschefen i beredskap. Vid all övningsverksamhet gäller det generellt förbud mot skumanvändning. Eventuella behov av övning
med brandsläckningsskum tas upp med områdeschef för insats och beredskap. Liknande
riktlinjer har tagits fram av flera räddningstjänster i Sverige 17, vilket innebär att de i princip
bara använder brandsläckningsskum för livräddande insatser.

15

Räddningstjänst för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Sammanlagd befolkning: 42000 (SCB 2015).
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Sammanlagd befolkning: 195 000 (SCB
2015).
17
Jönköping Region F, Landskrona, Nordvästra Skåne, Räddningstjänsten väst, Kristianstad, Landskrona,
Medelpad och Ringhals
16
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Konsekvensanalys
Sammanfattning av konsekvensanalysen













9.1

Avsikten med de handlingsalternativ som utreds är att minska tillförseln av
högfluorerade ämnen från brandsläckningsskum till miljön. Det långsiktiga målet
är att tillförseln i stort sett upphör.
Om inga åtgärder vidtas så antas att nuvarande nivåer av tillförsel till miljön
fortsätter i nuvarande takt.
En användningsbegränsning med följande undantag föreslås:
o användning som följs av att skumvätskan samlas upp och destrueras,
o användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som
kan anta vätskeform,
o funktionstester av släckutrustning i fasta installationer,
o viss användning vid utbildning inom Försvarsmakten, samt
o användning till sjöss.
I och med att det pågår en utveckling av alternativa brandsläckningsskum och
alternativa släckmetoder så bör undantagen i användningsbegränsningen ses över
inom några år.
Ett förbud mot all användning av brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen skulle medföra en större minskning av tillförseln av
högfluorerade ämnen till miljön. I dagsläget bedömer vi emellertid inte att ett
heltäckande förbud mot all användning är praktiskt genomförbart.
Kostnaderna för den föreslagna användningsbegränsningen blir antagligen mindre
än 6 miljoner kronor det första året efter ikraftträdandet, och därefter mindre 3
miljoner kronor per år. Kostnader för sanering och tekniska anpassningar av fordon
kan tillkomma.
Vi kan med den information vi har tillgänglig i nuläget inte kvantifiera nyttan av
användningsbegränsningen i termer av minskade risker för hälsa och miljö eller i
termer av minskade kostnader för upprätthållande av skälig dricksvattenkvalitet.
Men om användningsbegränsningen leder till att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns
överskrids vid någon kommunal dricksvattentäkt inom det närmaste decenniet så är
begränsningen troligtvis samhällsekonomiskt lönsam.
Användningsbegränsningen kan även kompletteras med informations- och
utbildningsinsatser.

Inledning

I detta kapitel görs en konsekvensutredning i enlighet med förordningen 2007:1244. Syftet
med konsekvensutredningen är att analysera effekterna av styrmedel för att minska tillförseln
av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum till miljön.
I flera kommuner i Sverige har högfluorerade ämnen hittats i grundvattentäkter. I en del fall
har halterna överskridit Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (se kapitel 3.4.1). Dessa överskridningar har alla skett i anslutning till brandövningsplatser eller platser för brandtillbud där
brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen har använts. I denna analys presenteras
alternativa styrmedel för att minska tillförseln av högfluorerade ämnen (från användning av
brandsläckningsskum) till miljön, varefter konsekvenserna av dessa styrmedel analyseras.
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I kapitel 9.2 presenteras en mer ingående problem- och målformulering, i kapitel 9.3 beskrivs
nollalternativet (det vill säga vad som antas hända om inga åtgärder vidtas), därefter beskrivs
ett antal handlingsalternativ (9.4) och de aktörer som främst berörs (9.5). I kapitel 9.6
analyseras tre av de identifierade handlingsalternativ mer ingående och konsekvenserna av
dem jämförs med såväl nollalternativet som de andra alternativen, vilket leder till att det mest
lämpliga handlingsalternativet identifieras. Slutligen diskuteras implementeringen av det
föreslagna handlingsalternativet (9.7).
Avseende bemyndiganden och överensstämmelse med regelverk på EU-nivå hänvisas till
kapitel 10 respektive 11.

9.2

Problem- och målformulering

I flera kommuner i Sverige har högfluorerade ämnen hittats i grundvattentäkter. I en del fall
har halterna överskridit Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (se kapitel 3.4.1). Det har lett till att
en dricksvattentäkt (Kallinge/Ronneby) – samt ett flertal enskilda brunnar – har behövts tas ur
bruk, medan ett ytterligare vattenverk (Uppsala) har vidtagit åtgärder för att rena dricksvattnet
från högfluorerade ämnen. Dessa fall har alla skett i anslutning till brandövningsplatser eller
platser för brandtillbud där brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen har använts.
Alla högfluorerade ämnen är, i sig själva eller som nedbrytningsprodukter, extremt svårnedbrytbara. För de flesta högfluorerade ämnen saknas idag tillräcklig kunskap om vilka hälsooch miljöeffekter de individuella ämnena har. De kortkedjiga högfluorerade ämnen som idag
används på den svenska marknaden för brandsläckningsskum anses vara bättre ur hälso- och
miljösynpunkt än de långkedjiga (som redan har fasats ut). De kortkedjiga har en lägre
toxicitet i djurstudier och bioackumuleras inte i lika stor utsträckning. Dock bör högfluorerade
ämnen inte bedömas individuellt utan de bör betraktas och bedömas tillsammans som en
grupp av ämnen. Ytterligare tillskott av kortkedjiga högfluorerade ämnen i miljön,
dricksvattnet eller i människors blod kan bevara eller förstärka en redan befintlig risk som
främst orsakats av långkedjiga högfluorerade ämnen. Det är därför viktigt att hålla ner
utsläppen av alla högfluorerade ämnen i möjligaste mån för att reducera exponeringen och
risken (se kapitel 3.4.3).
De negativa effekterna av utsläpp av högfluorerade ämnen i miljön i samband med användning av brandsläckningsskum är till stor del så kallade externa effekter, då de drabbar en
tredje part som varken är säljaren eller köparen av produkten samt att kostnaderna för dessa
effekter inte inkluderas i priset på produkten. Det gäller till exempel de kostnader som
drabbar kommunala vattenbolag i form av rening eller omfattande förändringar av verksamheten. Det kan också handla om kostnader för de eventuella hälsoeffekter som drabbar
användare av kontaminerat dricksvatten, och kostnader för de effekter i miljön som utsläppen
ger upphov till (se kapitel 3.4.2). Eftersom marknadens aktörer till stor del inte har beaktat de
negativa externa effekterna så används brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen i
större mängder än de borde och i situationer där de inte skulle ha använts om de externa
effekterna hade vägts in.
Marknaden för brandsläckningsskum skiljer sig väsentligt från de flesta andra produktmarknader i två avseenden: dels så står offentliga aktörer (t.ex. kommunala räddningstjänster
och Försvarsmakten) för en stor del av användningen, och dels så är användningen i hög grad
regelstyrd (det finns bland annat föreskrifter för olycksskydd och beredskap). Regelstyrningen
leder till att anpassningen av den totala mängden brandsläckningsskum som används är
relativt okänslig för prisförändringar (låg priselasticitet).
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Avsikten med de alternativa problemlösningar som beskrivs nedan är att minska tillförseln av
högfluorerade ämnen, från användning av brandsläckningsskum, till miljön. En minskning av
tillförseln leder i sin tur till minskade risker för negativa effekter på människors hälsa och i
miljön, samt minskade kostnader för reningsåtgärder i vattenverk mm. Det långsiktiga målet
är att tillförseln av högfluorerade ämnen från brandsläckningsskum till miljön ska upphöra
helt.

9.3

Nollalternativet

Nollalternativet, eller referensalternativet, anger vad som händer om ingen ytterligare åtgärd
vidtas. Konsekvenserna av redan genomförda eller beslutade regleringar och frivilliga
åtgärder ingår. Nollalternativet utgör en referens mot vilken de föreslagna handlingsalternativen jämförs.
Befintliga regler och åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå beskrivs i kapitel 7. Användningen av PFOS har förbjudits genom POP:s-förordningen (se kapitel 7.3). Det pågår en
process för att begränsa användningen (i bl.a. brandsläckningsskum) av PFOA, dess salter och
ämnen som kan brytas ner till PFOA genom ett tillägg till bilaga XVII i Reach-förordningen
(se kapitel 7.2). Utfallet av denna process är i nuläget oklart. Brandsläckningsskum som
innehåller PFOA (och dess relaterade ämnen) har dock redan till stora delar fasats ut från den
svenska marknaden (se kapitel 4.4).
9.3.1

Årlig användning och lagerhållning av brandsläckningsskum med
högfluorerade ämnen
Tabell 9 visar uppskattad årlig användning för 2014 och lagerhållning, av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen inom kommunala räddningstjänster, Försvarsmakten och
petroleumindustrin (för mer detaljerade uppgifter, se kapitel 5.5). De civila flygplatserna har
tidigare varit relativt stora användare, men i och med att Swedavia har gått över helt till
fluorfria alternativ (se kapitel 5.5.6) så bedöms användningen inom denna sektor nu vara
marginell. I industrier där brandfarliga vätskor hanteras (t.ex. viss kemisk industri) används
klass-B skum i fasta brandsläckningsinstallationer. Vilka kvantiteter som används och
lagerhålls inom dessa verksamheter har – på grund av den begränsade utredningstiden – inte
uppskattats inom arbetet med denna rapport. Vi har i arbetet med denna rapport inte fått
någon information som indikerar att någon omfattande användning eller lagerhållning av
klass-B skum förekommer inom någon annan bransch än de som nämnts ovan.
Tabell 9 Uppskattningar av användning år 2014 samt lager av brandskum med högfluorerade ämnen
inom kommunala räddningstjänster, Försvarsmakten samt petroleumindustrin och
Släckmedelscentralen (SMC) (m3 skumkoncentrat).
Verksamhet
Kommunala räddningstjänster
Försvarsmakten
Petroleumindustrin & SMC

Årlig användning
47
3,3
2,3

Lager
295
35
489

De uppgifter vi har över använda kvantiteter av brandsläckningsskum med högfluorerade
ämnen gäller endast för ett enskilt år – vi har inga uppgifter om den långsiktiga trenden är
ökande eller minskande. Frivillig substitution till klass-B skum utan högfluorerade ämnen har
förekommit de senaste åren men omfattningen av dessa åtgärder är oklar (se kapitel 8.2). Det
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är möjligt att åtgärderna ger ’ringar på vattnet’ och att fler aktörer väljer att substituera
frivilligt. Nollalternativet i denna analys är dock att de kvantiteter som anges i Tabell 9 består
inom överskådlig framtid.
9.3.2 Negativa effekter av tillförsel till miljön
En fortsatt tillförsel av högfluorerade ämnen till miljön – i enlighet med nollalternativet –
medför fortsatt ökande risker för negativa effekter i miljön och för människors hälsa, främst
via förorenat dricksvatten. Nollalternativet innebär att risken för att Livsmedelsverkets
åtgärdsgräns för högfluorerade ämnen i dricksvatten överskrids vid ytterligare dricksvattentäkter, vilket i sin tur leder till kostnader för reningsåtgärder i vattenverk, eller kostnader för
alternativ dricksvattentillförsel. Exempel på kostnadsuppgifter för denna typ av åtgärder:
-

-

-

-

Föroreningen av dricksvattentäkten i Uppsala har lett till att det kommunala
vattenbolaget har årliga kostnader på cirka 10 miljoner kronor för att de blivit tvungna
att rena vattnet med aktivt kol för att halterna av högfluorerade ämnen ska hamna
under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (Uppsala Vatten 2015b).
I Ronneby har de höga PFAS-halterna i dricksvattnet lett till att det kommunala
vattenbolaget (efter initiala försök med kolfilterrening så som i Uppsala) valt att
exploatera en ny – icke förorenad – vattentäkt. Arbetet med detta är pågående och
uppskattas kosta ca 30 miljoner kronor (Ronneby Miljö & Teknik 2015).
Kostnaderna för exploatering och anslutning av en ny vattentäkt kan dock vara
väsentligt större och ta betydligt längre tid än i Ronneby. Växjö och Alvesta anslöts
2009 till en ny vattentäkt (Växjö kommun 2015). Projekteringen påbörjades redan
1997. Exploateringen av själva vattentäkten kostade 85 miljoner kronor,
överföringsledningen (cirka 50 km) mellan täkten och vattenverket kostade 250
miljoner kronor. Vattenverk, tryckstegringsstationer och reservoarer kostade
ytterligare 120 miljoner kronor. Totalkostnaden slutade på 455 miljoner kronor.
Nödvatten för 10 hushåll som inte längre kan använda sina enskilda brunnar kostar
uppskattningsvis 40 000 kronor i månaden (Borås Energi och Miljö 2015).

Vi saknar i dagsläget information om hur många ytterligare dricksvattentäkter som är
förorenade av högfluorerade ämnen från brandsläckningsskum, och i vilken omfattning
halterna i grundvattnet är på sådana nivåer att dricksvattenkvalitén är hotad 18. Vi kan därför
inte göra någon kvantifiering av risken i termer av vare sig miljö- eller hälsoeffekter, eller i
termer av kostnader för upprätthållande av skälig dricksvattenkvalitet. Vi kan av samma skäl
inte kvantifiera nyttan av de alternativa åtgärder som analyseras nedan.

9.4

Alternativa lösningar

Nedan beskrivs alternativa lösningar som kan tänkas leda till att tillförseln av högfluorerade
ämnen från brandsläckningsskum till miljön minskar. De alternativ som bedöms som mest
lämpliga analyseras mer ingående i kapitel 9.6.
De brandsläckningsskum som berörs är så kallade klass-B skum som är avsedda att användas
vid släckning av vätskebränder. Följande åtgärder som kan vidtas av användare och som
minskar tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön berörs i denna analys:
i)

undvika användning av klass-B skum i andra fall än skarpa lägen (t.ex. vid övning
och utbildning),

18

Delar av denna information bedöms komma via ett regeringsuppdrag som ska redovisas i mars 2016
(Naturvårdsverket 2015a).
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ii)
iii)
iv)

undvika användning av klass-B skum i de skarpa lägen där de inte bedöms vara
nödvändiga för att uppnå önskad skyddsnivå (t.ex. vid bränder i fibrösa material),
övergång till fluorfria klass-B skum, samt
uppsamling och destruktion av klass-B skum med högfluorerade ämnen efter
användning.

9.4.1

Användningsbegränsning för brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen
En användningsbegränsning för brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen
kan varieras och dimensioneras på olika sätt. Det kan dels vara ett totalförbud, men det kan
även vara en mindre omfattande begränsning med ett antal undantag.
Målet med de handlingsalternativ som analyseras i denna utredning är att minska tillförseln av
högfluorerade ämnen, från användning av brandsläckningsskum, till miljön. Ett undantag från
en begränsning för all användning som följs av att skumvätskan samlas ihop och destrueras
bör därför övervägas. Det är i många fall praktiskt möjligt att samla upp skumvätskeblandningen efter användning för att sedan omhänderta den för destruktion. Detta gäller främst den
användning som kan planeras i förväg.
Användning av brandsläckningsskum kan delas upp i följande kategorier:
-

skarpa situationer 19,
funktionstest av brandsläckningsutrustning,
kvalitetskontroll av skumkoncentrat,
övning och utbildning,
samt forskning och utveckling.

Ett undantag för skarpa situationer kan motiveras av att säkra tillgången på effektiva
brandsläckningsmedel. Inom vissa användningsområden med särskilt höga säkerhetskrav
finns i dagsläget inga fluorfria klass-B skum som uppfyller dessa krav. 20 Klass-B skum är
avsedda att användas vid bränder i vätskor och i fasta ämnen som kan anta vätskeform.
Användning av klass-B skum vid andra skarpa lägen (t.ex. vanliga byggnadsbränder) är
däremot inte önskvärt. (Fel-)användning av klass-B skum vid byggnadsbränder har förekommit med förorening av dricksvatten som följd (t.ex. i Hamre, Hudiksvalls kommun, i
januari 2015). Ett undantag för skarpa situationer bör därför endast gälla den typ av bränder
som klass-B skum är avsedda för.
Funktionstester av släckutrustning behöver i de flesta fall göras med det skum som avses
användas vid skarpa lägen. Det är i detta sammanhang viktigt att notera de skilda förutsättningarna för fasta brandsläckningsinstallationer och brandsläckningsfordon. Fordonen kan
i samband med funktionstester förflytta sig till anläggningar där uppsamling av använd
skumvätska är möjlig. En fast installation är däremot beroende av att anläggningen där den
befinner sig är anpassad för uppsamling. Ett undantag från en användningsbegränsning för
funktionstester bör därför endast omfatta fasta installationer.
Vid de flesta övningar och utbildningar är behovet av att använda samma skum som vid
skarpa lägen relativt litet. Försvarsmakten anger att det finns fördelar med att öva med skum
med något sämre släckförmåga än de som används vid skarpa lägen, i och med att man då får
19

Med skarpa situationer avses släckinsatser vid andra situationer än inom a) övning och utbildning, b)
funktionstester av släckutrustning, c) forskning och utveckling, samt d) kvalitetskontroll av skumkoncentrat.
20
T.ex. processindustri som hanterar stora volymer brandfarliga vätskor (t.ex. petroleumindustri och viss kemisk
industri), och kärnkraftsanläggningar.
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mer tid att öva släckteknik (Försvarsmakten 2015a). Vid övning kan klass A-skum eller
särskilda övningsskum användas.
För vissa utbildningsändamål inom Försvarsmakten ställs det dock krav på att det brandsläckningsskum som används är detsamma som ska användas vid skarpa lägen (se kapitel
5.5.2). Inom det militära flyget ställs höga krav på snabb brandsläckning och kylning, vilket
inga fluorfria släckmedel i dagsläget klarar av i tillräcklig grad (se kapitel 6). Ett undantag för
dessa utbildningsändamål bör därför övervägas.
Den skumvätska som används i samband med kvalitetskontroll av skumkoncentrat samt vid
forskning och utveckling bör utan några större praktiska problem kunna samlas ihop och
skickas till destruktion.
Fasta installationer i fartyg kompliceras av att tillgången till utrymmen för att kunna förvara
och hantera två olika typer av släckmedel är begränsad (Försvarsmakten 2015d). Vid
förvaring av två olika släckmedel finns det även risk för sammanblandning av släckmedlen
med försämrad släckfunktion som följd. De släckmedel som används för skarpt läge är
således vanligtvis desamma som används för övning. Tillgången till utrymmen för att samla
upp skumvätska eller släckvatten är även den begränsad. Inom ramen för denna utredning har
vi inte kunnat fastställa om det finns fluorfria klass-B skum som uppfyller brandsäkerhetskraven för användning till sjöss. I kombination med de praktiska svårigheter som nämns ovan,
är därför alla användning till sjöss ett undantag som bör övervägas.
I 9.6 nedan utreds konsekvenserna av två olika typer av användningsbegränsningar:
-

dels ett heltäckande användningsförbud för brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen,
dels en användningsbegränsning med följande undantag:
o användning som följs av att skumvätskan samlas upp och destrueras
o användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan
anta vätskeform
o funktionstester av släckutrustning i fasta installationer
o för användning vid utbildning inom Försvarsmakten om krav finns på att
samma skum som vid skarpt läge skall användas
o användning till sjöss

9.4.2 Kriterier för offentlig upphandling
Eftersom en relativt stor del av användningen av brandsläckningsskum sker hos offentliga
aktörer – främst de kommunala räddningstjänsterna och Försvarsmakten – är kriterier för
offentlig upphandling ett möjligt handlingsalternativ. Kriterierna skulle kunna utformas i
termer av tillåtna haltgränser för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Detta
handlingsalternativ skulle leda till övergång till fluorfria alternativ bland de offentliga
aktörerna. Det skulle möjligtvis stimulera marknaden för alternativ i sådan grad att även andra
aktörer i förlängningen övergår till fluorfria alternativ.
Nackdelen med detta handlingsalternativ är dock att icke-offentliga användare inte omfattas.
Minskningen av tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön (och därmed måluppfyllelsen)
blir därför lägre än vid till exempel en användningsbegränsning som omfattar alla aktörer.
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9.4.3 Ekonomiska styrmedel
En skatt eller en avgift på brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen skulle ge
ekonomiska incitament förövergång till fluorfria alternativ, samt till minskad användning vid
övning och utbildning.
En skatt eller en avgift är mer flexibelt än ett förbud och möjliggör för användare att välja att
inte övergå till fluorfria alternativ alls, eller att själva välja tidpunkten för en övergång. Om en
stor del av kostnaderna för en övergång till fluorfria alternativ är av engångskaraktär (för till
exempel tekniska anpassningar av utrustningen) så kan en skatt eller en avgift vara ett mer
kostnadseffektivt styrmedel än en användningsbegränsning. Det är dock antagligen
administrativt kostsamt att ha en skatt eller en avgift som tar hänsyn till om skumvätskan
samlas upp och destrueras efter användning. Detta gör att styrmedlet blir mindre träffsäkert än
till exempel ett användningsförbud med undantag för de tillfällen då uppsamling och
destruktion sker.
Måluppfyllelsen är beroende av nivån på skatten eller avgiften. Nivån kan sättas så högt så att
måluppfyllelsen på sikt blir lika hög som vid ett totalförbud. En ännu högre nivå kan leda till
att måluppfyllelsen blir likvärdig med ett förbud även på kort sikt, men då på bekostnad av
den flexibilitet som är ett ekonomiskt styrmedels främsta fördel. Om en säker måluppfyllelse
på relativt kort tid önskas, så är användningsbegränsningar mer lämpliga styrmedel.
9.4.4 Utbildnings- och informationsinsatser
Utbildnings- och informationsinsatser kan i detta fall beröra bland annat:
-

-

undvikande av användning av klass-B skum i de skarpa lägen där de ej bedöms
vara nödvändiga för att uppnå önskad skyddsnivå (t.ex. vid bränder i fibrösa
material),
undvikande av användning av klass-B skum vid övning och utbildning,
möjligheter till övergång till fluorfria klass-B skum, samt
hur uppsamling och destruktion av klass-B skum efter användning kan
genomföras.

Dessa åtgärder skulle i första hand rikta sig mot kommunala räddningstjänster. Även
industrier med fasta installationer är en tänkbar målgrupp.
Detta styrmedel kan komplettera andra styrmedel, till exempel användningsbegränsning med
vissa undantag, för ökad måluppfyllelse. Det är dock tveksamt om det är ett styrmedel som på
egen hand kan leda till omfattande reduktioner av tillförseln till miljön.
9.4.5 Styrmedel för vidare analys
Vi tolkar uppdraget från Miljö- och energidepartementet så som att måluppfyllelse är det
viktigaste kriteriet för val av styrmedel. Målet i detta fall är att minska tillförseln av
högfluorerade ämnen, från användning av brandsläckningsskum, till miljön. Det långsiktiga
målet är att tillförseln av högfluorerade ämnen från brandsläckningsskum till miljön ska
upphöra helt och hållet.
Reglering i form av användningsbegränsning är det av alternativen som presenterats ovan som
ger störst möjlighet till måluppfyllelse, även om vissa undantag tillåts. Kriterier för offentlig
upphandling ger en lägre grad av måluppfyllelse, då endast delar av användningen omfattas.
Ett ekonomiskt styrmedel bedöms även det ge en lägre måluppfyllelse än en användningsbegränsning, men är möjligtvis bättre ur kostnadseffektivitetssynpunkt. Informations- och
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utbildningsinsatser har förmodligen låg måluppfyllelse som fristående styrmedel men kan
vara funktionella som förstärkare av måluppfyllelsen av andra styrmedel.
I kapitel 9.6 utreds konsekvenserna av tre olika typer av styrmedel:
-

9.5

utbildnings- och informationsinsatser,
ett totalt användningsförbud för brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen, samt
en användningsbegränsning med undantag för:
o användning som följs av att skumvätskan samlas upp och destrueras
o användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan
anta vätskeform
o funktionstester av släckutrustning i fasta installationer
o för användning vid utbildning inom Försvarsmakten om krav finns på att
samma skum som vid skarpt läge skall användas
o användning till sjöss

Berörda aktörer

För en beskrivning av tillverkare, importörer, distributörer, användare och destruerare av
brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen hänvisas till kapitel 5.
Tillsynsansvaret i fråga om användning av kemiska produkter är delad mellan Kommunen,
Länsstyrelsen och Generalläkaren. Generalläkaren ansvarar för tillsynen inom Försvarsmakten. Tillsyn över så kallade A- och B-verksamheter ligger normalt hos länsstyrelsen och
tillsyn över C-verksamheter hos den kommunala nämnden. Kommunen ansvarar även för
tillsyn av användning av kemiska produkter som sker i verksamheter som inte är klassificerad
som miljöfarlig. Tillsyn av de kommunala räddningstjänsterna sker oftast på kommunal nivå.
Ansvarig myndighet för tillsynsvägledning är Naturvårdsverket.
Invånarna i de områden där dricksvattentäkter kan förorenas i nollalternativet gynnas av
åtgärder som minskar tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön. Kommunala vattenverk
och innehavare av enskilda brunnar i dessa områden gynnas också av åtgärder som minskar
tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön, då de behöver vidta kostsamma åtgärder ifall
dricksvattentäkterna kontamineras.

9.6

Identifiering och bedömning av konsekvenser för olika
aktörer

9.6.1

Förbud mot användning av brandsläckningsskum med högfluorerade
ämnen
Detta handlingsalternativ innebär att all användning av brandsläckningsskum med
högfluorerade ämnen förbjuds. Nedan utreds konsekvenserna för berörda aktörer.
Kommunala räddningstjänster
Ett förbud mot användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen
leder till kostnader för de kommunala räddningstjänsterna. Det leder dels till kostnader i
samband med utfasningen av den befintliga skumtypen och dels löpande kostnader då
fluorfria skum är dyrare att använda.
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De engångskostnader som har antas uppkomma vid införandet av ett totalt användningsförbud
är:
-

sanering av räddningsfordon (tankar, ventiler etc.),
tekniska anpassningar av fordonen,
destruktion av befintliga lager, samt
återfyllnad av lager med fluorfria skum.

Sanering av räddningsfordon
Under 2011 övergick Swedavia till ett fluorfritt klass-B skum på alla sina flygplatser. I
samband med detta sanerades räddningsfordonen genom tömning och spolning av
skumtanken tills skumningen upphörde (Swedavia 2015). Kostnaden för borttransport och
destruktion av skum och spolvatten från 32 fordon var cirka 0,5 miljoner kronor, vilket
innebär cirka 16 000 kr/fordon. Denna kostnad per fordon bekräftas av de erfarenheter som
Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) hade vid övergången till fluorfritt skum (Västra
Sörmlands räddningstjänst 2015) Därutöver tillkommer kostnaden för den arbetskraftstid som
åtgick vid tömning och spolning, vilken Swedavia uppskattar till cirka en mandag. Kostnaden
för sanering, inklusive arbetskraftskostnad, uppskattas till cirka 20 000 kr/fordon.
Efter saneringen togs prover för analys på ackrediterat laboratorium med avsikt att kontrollera
halterna av högfluorerade ämnen. Kostnaden för provtagning och analys var cirka 5000
kr/prov (Västra Sörmlands räddningstjänst 2015). Swedavia tog prover från varannan bil,
medan VSR tog 8 prover från 6 bilar. I denna utredning antas att ett prov per fordon tas.
Totalkostnaden för sanering inklusive provtagning uppskattas vara cirka 25 000 kr/fordon.
Denna uppskattning ska tolkas försiktigt då saneringskostnaderna kan variera beroende på om
det räcker med att endast rengöra och skölja ur, eller om mer ingående ingrepp behövs, till
exempel att allt gummimaterial behöver bytas ut.
Antal fordon inom de kommunala räddningstjänsterna som är utrustade med klass-B skum har
i denna utredning uppskattats vara cirka 300-700. Uppgifter om antal fordon har inkommit
från 5 räddningstjänster 21 (av totalt 164), med ett befolkningsunderlag motsvarande 6,6% av
Sveriges totala befolkning. Dessa 5 räddningstjänster hade totalt 21 fordon utrustade med
klass-B skum. 22 Extrapolering baserat på antal räddningstjänster (5 av 164) indikerar
(21*164/5=) 689 fordon, medan en extrapolering baserat på befolkningsunderlaget indikerar
(21/6,6%=) 320 fordon på riksnivå. Dessa uppskattningar är naturligtvis osäkra, men ger en
ungefärlig bild av hur många fordon som är utrustade med klass-B skum inom de kommunala
räddningstjänsterna.
Kostnaden för sanering av räddningsfordon hos de kommunala räddningstjänsterna uppskattas
till cirka 8-17 miljoner kronor 23.
Tekniska anpassningar av fordon
I en enkätstudie (Kemikalieinspektionen 2016) som Kemikalieinspektionen låtit göra inom
ramen för detta uppdrag så anger några av de tillfrågade räddningstjänsterna att vissa mindre
tekniska anpassningar av utrustningen kan behövas vid övergång till ett fluorfritt skum. Den
anpassning som specifikt nämns är injustering av befintliga system för blandning av skumvätska. I övrigt anges att frågan behöver utredas grundligare innan ett bra svar kan ges, eller
21

Brandförsvaret i Umeå kommun (2015), Räddningstjänsten i Strängnäs kommun (2015), Nerikes brandkår
(2015), Västra Sörmlands räddningstjänst (2015), samt Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (2015).
22
Minimum 2 st; Maximum 7 st; Median 3 st.
23
25000 kr/fordon * 320 fordon = 8 miljoner kr. 25000 kr/fordon * 689 fordon = 17 miljoner kr.
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att inga anpassningar behövs. Räddningstjänsten i Strängnäs kommun anger att injustering av
blandsystem kan behövas och att kostnaden för detta i så fall bedöms vara cirka 2000
kr/fordon 24 (Kemikalieinspektionen 2016, Räddningstjänsten i Strängnäs kommun 2015).
Denna uppskattning indikerar – tillsammans med uppskattningen om antalet berörda fordon
ovan – en totalkostnad för alla kommunala räddningstjänster på omkring 1 miljon kronor.
Varken Swedavia (2015) eller Västra Sörmlands räddningstjänst (2015) rapporterar om några
kostsamma anpassningsåtgärder vid övergång till fluorfria klass-b skum. Swedavia meddelar
att deras nyare fordon är anpassade till de fluorfria skummen. I deras äldre fordon ser man till
att ha skumtankarna toppfyllda för att undvika luftinblandning.
Försvarets materielverk (FMV) ser för närvarande över möjligheterna att gå över till fluorfria
brandsläckningsskum inom Försvarsmaktens alla verksamhetsområden (FMV 2015). FMV
uppger att tekniska anpassningar troligtvis behövs för dimensionering av pumpar och ventiler
med mera. Det kan räcka med att justera inställningar, men det kan också vara så att ett
materielbyte krävs eller att det – i värsta fall – krävs ett byte av materielsystem. Det bör dock
noteras att Försvarsmakten har högre tekniska krav på brandsläckningsskum (främst inom
Flygvapnet, se kapitel 5) än de kommunala räddningstjänsterna och att de möjliga behov av
tekniska anpassningsåtgärder som FMV har identifierat inte är direkt överförbara till de
kommunala räddningstjänsterna.
Uppgifterna från kommunala räddningstjänster (och Swedavia) indikerar att inga större
tekniska anpassningar behövs, även om det finns en viss osäkerhet inom en del av de svarande
räddningstjänsterna. FMV pekar dock på att större tekniska anpassningar kan behövas.
Sammantaget så är det utifrån det underlag vi har väldigt svårt att bedöma hur
omfattande tekniska anpassningar som behövs – och kostnaderna för dessa – vid en
övergång till ett fluorfritt klass-B skum.
Destruktion av befintliga lager
Befintliga lager hos de kommunala räddningstjänsterna av brandsläckningsskum som
innehåller högfluorerade ämnen uppskattas vara cirka 295 m3 skumkoncentrat (se kapitel
5.5.1).
Ekokem (tidigare SAKAB) som sköter merparten av den destruktion av brandsläckningsskum
som sker i dagsläget så är kostnaden för destruktion cirka 6 000 kr/ton (Ekokem 2015).
Brandsläckningsskummet måste blandas upp med ett lämpligt energirikt material för att
kunna brännas. Om sådant material inte finns i tillräcklig mängd att tillgå från andra avfallsströmmar så blir kostnaden högre eftersom man då måste tillsätta ytterligare bränsle. Årligen
destrueras cirka 100 ton brandsläckningsskum – större kapacitet finns, särskilt om man även
inkluderar destruktionsanläggningar i Danmark och Finland.
Här antas att tillräcklig mängd lämpligt energirikt material finns från andra avfallsströmmar, i
Sverige ensamt eller gemensamt med Danmark och Finland. Vidare antas i denna utredning
att 1 m3 skumkoncentrat väger cirka 1 ton.
Kostnaden för destruktion av befintliga lager inom de kommunala räddningstjänsterna blir då
cirka 1,8 miljoner kronor. Kostnader för transport från respektive räddningstjänst till
Ekokem tillkommer.
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Cirka 15 000 kronor för 7 fordon

61

Återfyllnad av lager med fluorfria skum
Befintliga lager hos de kommunala räddningstjänsterna av brandsläckningsskum som
innehåller högfluorerade ämnen uppskattas vara cirka 295 m3 skumkoncentrat (se kapitel 4).
Fluorfritt klass-B skum kostar cirka 30-40 kr/liter skumkoncentrat (Dafo Brand 2015b, Presto
Brandsäkerhet 2015). Kostnaden för återfyllnad av lager hos de kommunala räddningstjänsterna uppskattas därmed till cirka 9-12 miljoner kronor.
Löpande kostnader
Utöver de engångskostnader som beskrivits ovan så förväntas ett totalförbud även leda till
högre löpande kostnader för de kommunala räddningstjänsterna.
De fluorfria klass-B skummen kostar ungefär lika mycket per liter skumkoncentrat som de
alkoholresistenta klass-B skum med högfluorerade ämnen som – enligt Kemikalieinspektionen (2016) – är vanliga inom de kommunala räddningstjänsterna i dagsläget. Däremot så
krävs större volymer vid brandsläckning med fluorfria skum, främst för att förhindra återantändning. Hur mycket större volym som behövs är oklart.
Swedavia anger att volymen är något – men inte anmärkningsvärt mycket – större (Johansson
2015). Vid Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har rutiner för skumanvändning ändrats
under samma tidsperiod som skum med högfluorerade ämnen har ersatts med ett fluorfritt
alternativ, och användningen av klass-B skum har minskat (Västra Sörmlands räddningstjänst
2015).
Uppskattningsvis använder de kommunala räddningstjänsterna cirka 47 m3 brandsläckningsskum innehållandes högfluorerade ämnen årligen (se kapitel 5). Inköpskostnaden per liter
skumkoncentrat är cirka 30-40 kronor (Dafo Brand 2015b, Tyco BSP Sweden 2015, Presto
Brandsäkerhet 2015), vilket ger en total årlig inköpskostnad på 1,4 - 1,9 miljoner kronor.
Erfarenheterna från Swedavia och VSR antyder att inköpskostnaderna för skum kan öka i viss
omfattning, men att denna ökning troligtvis är mindre än 1 miljon kronor per år.
Sammanfattande kommentar om totalförbud inom de kommunala räddningstjänsterna
Ett förbud mot all användning av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen inom de
kommunala räddningstjänsterna väntas leda till engångskostnader på 19-31 miljoner
kronor och löpande kostnader på mindre än 1 miljon kronor årligen, i jämförelse med
nollalternativet. I engångskostnaderna ingår då inte kostnader för eventuella tekniska
anpassningsåtgärder av räddningsfordon.
Det är viktigt att notera att kostnadsuppskattningarna innehåller en rad osäkerheter och därför
ska tolkas med försiktighet. En någorlunda säker slutsats är dock att engångskostnaderna
är mångfaldigt större än de årliga löpande kostnaderna.
Ett sätt att minska engångskostnaderna är att ha en övergångstid som ger utrymme för att
förbruka befintliga lager inom löpande verksamhet samt att genomföra ett byte av skum i
samband med att befintliga fordon byts ut. 25
Försvarsmakten
Ett totalförbud mot användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen
skulle i dagsläget vara väldigt problematiskt för delar av Försvarsmakten. Inom Flygvapnets
område ställs tekniska krav på brandsläckningsskum som inte möts av något av de fluorfria
25

Den lagrade volymen inom alla kommunala räddningstjänster motsvarar ca 6 års användning i nuvarande takt.
Livslängden för ett räddningsfordon är 15-20 år (FMV 2015).
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skum som finns på marknaden (se kapitel 5). Försvarets materielverk (FMV) som sköter
inköpen av brandsläckningsskum till hela Försvarsmakten har ett pågående arbete som syftar
till att finna ett fluorfritt alternativ som är gångbart även för Flygvapnet. I nuläget skulle ett
totalt användningsförbud innebära omfattande inskränkningar i Flygvapnets verksamhet,
då brandsäkerheten enligt gällande krav inte skulle kunna garanteras.
Marinens möjligheter till övergång till fluorfria alternativ har inte kunnat bedömas inom
ramen för denna utredning. Signalen från Försvarsmakten och FMV är dock att ett fluorfritt
brandsläckningsskum som klarar Flygvapnets krav även skulle vara fullgott för Marinen.
(Försvarsmakten 2015a)
Den årliga användningen av klass-B skum inom Försvarsmakten är cirka 3 m3 och den
lagrade volymen är cirka 35 m3 (se kapitel 5.5.2).
FMV ser för närvarande över möjligheterna att gå över till fluorfria brandsläckningsskum
inom Försvarsmaktens alla verksamhetsområden (FMV 2015). FMV uppger att tekniska
anpassningar troligtvis behövs för dimensionering av pumpar och ventiler med mera. Det kan
räcka med att justera inställningar, men det kan också vara så att ett materielbyte krävs eller
att det – i värsta fall – krävs ett byte av materielsystem.
I och med att något fluorfritt alternativ som uppfyller de tekniska kraven ännu har identifierats
av FMV så går det inte i nuläget att bedöma vilka kostnader en övergång till detta alternativ
skulle medföra.
Petroleumindustrin, inklusive Släckmedelscentralen (SMC)
Bränder som kan uppstå inom petroleumindustrin är svårbekämpade, och ställer höga krav på
de produkter som används för släckning. Inblandningen av alkohol i bensin kräver ett alkoholbeständigt skum.
SMC pekar i sitt enkätsvar (Kemikalieinspektionen 2016) på att ett undantag från ett
eventuellt förbud bör övervägas för all typ av processindustri med brandfarlig varuhantering
där större släckinsatser kan behövas, och där brand- och explosionsfaran är betydande. Detta
eftersom mängden energi som frigörs vid till exempel en cisternbrand är mycket stor,
samtidigt som den brinnande vätskans egenskaper gör att det inte går att ersätta filmbildningen med till exempel enbart högre volymer brandsläckningsskum på brandhärden. Även
FluoroCouncil 26 pekar ut bland annat petroleumindustrin och viss kemisk industri som
användningsområden med höga säkerhetskrav där brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen behöver användas idag. Vi har i denna utredning inte kunnat finna
information som talar emot dessa kraftfulla synpunkter.
Den årliga användningen inom petroleumindustrin är cirka 2,3 m3. SMC har ingen löpande
användning av klass-B skum i Sverige. Den lagrade volymen är cirka 345 m3 inom
petroleumindustrin samt cirka 144 m3 inom SMC. Om den lagrade volymen skulle ersättas av
befintliga fluorfria klass-B skum (för cirka 40 kr/l, se ovan) så skulle engångskostnaden för
återfyllnad av lager bli cirka 20 miljoner kronor. Kostnaden för destruktion (6 kr/l, se ovan)
av befintliga lager skulle bli uppskattningsvis cirka 3 miljoner kr.
SMC uppskattar själva att kostnaden för byte av skum och tekniska anpassningar (eller byten)
av fasta installation inom petroleumindustrin kan bli över 100 miljoner kronor. Denna
uppskattning har däremot inte beskrivits i mer detaljerade termer än så och bör ses som en
preliminär bedömning.
26

En internationell intresseorganisation för företag som tillverkar och utvecklar produkter inom fluorteknologin.
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Osäkerheten kring om det finns fungerande fluorfria alternativ för petroleumindustrin och
SMC gör att det inte är lämpligt att i nuläget införa ett förbud mot all användning inom
dessa verksamheter.
Kärnkraftverk och processindustri som hanterar stora volymer brandfarliga vätskor
I denna grupp ingår, förutom kärnkraftverken, bland annat viss kemisk industri. SMC och
FluoroCouncil pekar ut dessa som användningsområden med särskilt höga säkerhetskrav och
där brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen behöver användas idag. Vi har
inom ramen för denna utredning inte undersökt dessa användare och deras behov närmare.
Liksom för petroleumindustrin finns en osäkerhet kring om det finns fungerande fluorfria
alternativ vilket gör att det inte är lämpligt att i nuläget införa ett förbud mot all
användning inom dessa verksamheter.
Civila flygplatser
Swedavia som står för cirka 90 procent av alla ankommande och avresande passagerare vid
civila flygplatser i Sverige (Trafikanalys 2015) har fasat ut användningen av klass-B skum
med högfluorerade ämnen och skulle inte beröras nämnvärt av ett förbud. I samband med
Swedavias övergång till fluorfritt klass-B skum så genomgick även en del mindre flygplatser
samma process (Swedavia 2015). Sammantaget så bör konsekvenserna för de civila flygplatserna av ett förbud mot användning av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen
bli marginella.
Civil sjöfart
Effekterna på civil sjöfart har inte undersökts inom ramen för denna utredning. Vi har ingen
information om kvantiteter av klass-B skum som används eller lagras inom den civila
sjöfarten.
Tillverkare och distributörer
Marknaden för brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen i Sverige är relativt liten. Den
årliga användning som har identifierats inom denna utredning (som dock inte är heltäckande)
är drygt 50 m3 skumkoncentrat, vilket – givet ett pris på 30-40 kr/liter – ger en omsättning på
cirka 2 miljoner kronor per år. De tillverkare och distributörer som säljer klass-B skum med
högfluorerade ämnen som har identifierats inom denna utredning har ett flertal andra produktområden: däribland klass-A skum, övningsskum, samt handbrandsläckare och annan brandsläckningsutrustning. Alla dessa tillverkare och distributörer utom två har en årlig omsättning
som är högre än 100 miljoner kronor (Allabolag.se 2015). De kvantiteter som rapporterats till
Produktregistret indikerar att även hos de mindre företagen utgör klass-B skum en mycket
begränsad del av omsättningen.
Ett styrmedel som syftar till att minska användningen av klass-B skum med högfluorerade
ämnen kommer därför endast att beröra en mindre del av dessa företags verksamheter, och
kan även leda till att efterfrågan på deras övriga produkter (t.ex. fluorfria klass-B skum och
övningsskum) ökar.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för tillverkare och distributörer bli små.
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Tillsynande myndigheter
Den löpande tillsynen av denna eventuella reglering inom Generalläkarens ansvarsområden
kan till stora delar bedrivas inom befintlig tillsynsverksamhet och bör därmed inte medföra
mer än marginella merkostnader (Generalläkaren 2015). I samband med ikraftträdandet skulle
dock en något större arbetsinsats på cirka 200 timmar – för information och möten samt
uppföljande tillsyn – behövas. År 2014 var den genomsnittliga kostnaden för handläggning
inom miljöbalkens område 825 kronor per timme 27 (SKL 2015). Detta handlingsalternativ
leder därmed till en engångskostnad för tillsyn inom Generalläkarens ansvarsområden på
cirka 0,2 miljoner kronor.
Inom den kommunala tillsynsverksamheten leder denna reglering till en något större arbetsinsats än inom Försvarsmakten. För tillsynen av de 164 kommunala räddningstjänsterna
bedöms tillsynen under det första året efter ikraftträdandet leda till en arbetstidsåtgång på 1020 timmar per räddningstjänst (SKL 2015). Det andra året uppskattas arbetstidsåtgången vara
hälften så stor. Därefter blir den årliga arbetsinsatsen lägre. Det första året blir kostnaden för
tillsyn av de kommunala räddningstjänsterna uppskattningsvis 1,4 - 2,7 miljoner kronor. 28
Året därefter blir kostnaden cirka 0,7-1,4 miljoner kronor. Därefter bedöms den årliga
kostnaden bli lägre. Merparten av dessa kostnader belastar – via tillsynsavgifter –
räddningstjänsterna.
Såväl SKL (2015) som Generalläkaren (2015) poängterar att arbetstidsåtgången blir lägre om
det finns en tydlig tillsynsvägledning. Detta gäller framförallt det första året efter begränsningens ikraftträdande. Naturvårdsverket ansvarar för att en tillsynsvägledning tas fram.
Sammanfattningsvis bedöms detta handlingsalternativ leda till tillsynskostnader på cirka 2-4
miljoner kronor totalt de två första åren, och därefter mindre än en miljon kronor per
år.
Kommunala vattenverk och innehavarare av enskilda brunnar
Den årliga användningen av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen inom
kommunala räddningstjänster, försvaret, samt petroleumindustrin och SMC har uppskattats
till 53 m3 skumkoncentrat. Vid ett totalförbud så upphör denna användning, och därmed också
denna tillförsel till miljön.
En minskning av tillförseln leder till minskade risker för negativa effekter på människors
hälsa och i miljön. Jämfört med nollalternativet så minskar risken för att Livsmedelsverkets
åtgärdsgräns för högfluorerade ämnen i dricksvatten överskrids vid ytterligare dricksvattentäkter, vilket i sin tur leder till minskade kostnader för reningsåtgärder i vattenverk, eller för
alternativ dricksvattentillförsel. I nuläget kan vi dock inte kvantifiera denna nytta då vi saknar
information om hur många vattentäkter som är exponerade för brandssläckningsskum som
innehåller högfluorerade ämnen, och i vilken omfattning halterna av högfluorerade ämnen i
grundvattnet är på sådana nivåer att dricksvattenkvalitén är hotad.
Sammanfattning och slutsats
De viktigaste konsekvenserna av ett förbud mot all användning av brandsläckningsskum med
högfluorerade ämnen är dels att det antagligen innebär omfattande inskränkningar i Flygvapnets verksamhet (då brandsäkerheten enligt gällande krav inte skulle kunna garanteras)
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Inklusive tillsynsmyndigheternas overheadkostnader
164 räddningstjänster * 10-20 timmar per räddningstjänst * 825 kronor per timme = 1,4-2,7 miljoner kronor.

65

och dels att brandsäkerheten i petroleumindustrin, annan processindustri som hanterar stora
mängder brandfarliga vätskor, samt i kärnkraftverken, skulle äventyras.
Inom de kommunala räddningstjänsterna väntas förbudet leda till engångskostnader på 19-31
miljoner kronor och löpande kostnader på mindre än 1 miljon kronor årligen, i jämförelse
med nollalternativet. I engångskostnaderna ingår då inte kostnader för eventuella tekniska
anpassningsåtgärder av räddningsfordon. Dessutom väntas förbudet leda till kostnader för
tillsyn på cirka 2-4 miljoner kr totalt de två första åren, och därefter mindre än en miljon
kronor per år.
Konsekvenserna för omsättning och vinstmöjligheter för tillverkare och distributörer bedöms
dock bli marginella.
Jämfört med nollalternativet så minskar risken för att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för
högfluorerade ämnen i dricksvatten överskrids vid ytterligare dricksvattentäkter, vilket i sin
tur leder till minskade kostnader för reningsåtgärder i vattenverk, eller för alternativ dricksvattentillförsel. I nuläget kan vi dock inte kvantifiera denna nytta då vi saknar information om
hur många vattentäkter som är exponerade för brandssläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen, och i vilken omfattning halterna av högfluorerade ämnen i grundvattnet är
på sådana nivåer att dricksvattenkvalitén är hotad.
9.6.2 Användningsbegränsning med vissa undantag
Detta handlingsalternativ innebär att användningen av brandsläckningsskum begränsas, men
med vissa undantag. Dessa undantag är:
-

användning där skumvätskan samlas upp och destrueras,
användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta
vätskeform,
funktionstester av släckutrustning i fasta installationer,
viss användning vid utbildning inom Försvarsmakten, samt
användning till sjöss.

Kommunala räddningstjänster
De föreslagna undantagen gör att de kostnadsposter som berör kommunala räddningstjänster
vid ett totalförbud till stora delar kan undvikas. De befintliga lagren kan behållas, och
fordonen behöver varken saneras eller tekniskt anpassas till fluorfria klass-B skum.
De skarpa situationer som inte omfattas av undantaget släcks vanligtvis med klass A-skum
eller med endast vatten. För de räddningstjänster som har räddningsfordon utrustade med
klass A-skum bör inte detta leda till något behov av omställningsåtgärder. Av de 12
kommunala räddningstjänster som tillfrågats i den enkätstudie som vi har låtit göra
(Kemikalieinspektionen 2016), uppger 3 att de inte har tillgång till räddningsfordon med klass
A-skum. Av dessa uppger en att de endast använder skum vid vätskebränder och därför inte
har behov av klass A-skum, medan de två andra uppger att de är restriktiva med skumanvändning generellt och brand i vätska är den enda typ av brand som pekas ut som direkt
lämplig för skumanvändning. Enkätsvaren indikerar att de kommunala räddningstjänster som
inte har fordon utrustade med klass A-skum har en avsikt att vara restriktiva med skumanvändningen generellt och att anpassningen till användningsbegränsningen avseende skarpa
situationer ligger i linje med de rutiner som redan tillämpas. Enkätsvaren visar också att det
finns räddningstjänster som anser sig klara sig utan skum för släckning av klass A-bränder.
Underlaget är dock så begränsat (endast 12 av 164 kommunala räddningstjänster omfattas) att
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det är olämpligt att dra alltför långtgående slutsatser utifrån enkätstudien. Det är möjligt att
det finns kommunala räddningstjänster – som i nuläget inte har tillgång till fordon utrustade
med klass A-skum – som skulle se sig tvungna att anpassa ett befintligt fordon till att utrustas
med klass A-skum om denna användningsbegränsning införs.
Kostnaden per fordon för en sådan anpassning är förmodligen i samma storleksordning som
anges i kapitel 9.6.1, det vill säga uppskattningsvis 25 000 kronor per fordon för sanering
samt kostnader för eventuella tekniska anpassningsåtgärder. Totalkostnaden bör vara en liten
andel av den kostnad för sanering av fordon (cirka 8-17 miljoner kronor) som anges i kapitel
9.6.1, eftersom det troligtvis är ett väsentligt lägre antal fordon berörs. Vi kan utifrån det
underlag vi har inte bedöma hur många fordon det kan röra sig om och kan därför inte
bedöma totalkostnaden för denna åtgärd.
Det är också viktigt att påpeka att det hos kommunala räddningstjänster som bara har klass-B
skum, men saknar rutin om att endast använda dem vid klass-B bränder, förekommer felaktig
skumanvändning som riskerar att leda till förorening av dricksvattentäkter.
Vid övning kan fluorfria övningsskum eller klass A-skum användas. Övningsskum finns
tillgängliga på marknaden och används av ett flertal kommunala räddningstjänster. En
anledning till att övningsskum används är för att de är billigare (cirka 10-15 kr/liter
koncentrat) än de brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen (cirka 30-40
kr/liter koncentrat). Klass A-skum är även de billigare än klass-B skum. Övergång från klassB skum med högfluorerade ämnen till övningsskum medför därför lägre kostnader för skum
och bör sammantaget kunna ske till låga – eller till och med negativa – kostnader.
Användning av skum med högfluorerade ämnen vid funktionstester av utrustning tillåts i de
fall den använda skumvätskan samlas upp och omhändertas för destruktion. Funktionstest kan
göras med mindre än en liter skumkoncentrat per tillfälle och skumvätskan kan samlas upp
relativt enkelt, till exempel genom att skumvätskan sprutas direkt i ett kar (Brandförsvaret i
Umeå kommun 2015, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2015, Västra Sörmlands
räddningstjänst 2015). Viss funktionstestning kan även göras med vatten utan tillsatt skum
(Västra Sörmlands räddningstjänst 2015, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2015).
Kostnaden för destruktion av skumvätskan från funktionstester inom kommunala räddningstjänster bör bli några hundratusen kronor per år. 29 Även med kostnader uppsamling och
transport till destruktionsanläggning inräknade – samt kostnader för administration av
anmälan till tillsynsmyndighet (se nedan) – så bör kostnaden bli mindre än en miljon kronor
per år. Kostnaderna för omhändertagande och destruktion ger ett ekonomiskt incitament till
utfasning av skum som innehåller högfluorerade ämnen.
Denna användning ska anmälas till tillsynsmyndighet. Detta kan ske genom en initial anmälan
av uppskattade mängder och hanteringssätt. Anmälan uppdateras sedan endast när mängder
eller hanteringssätt förändras. Arbetstiden för administrationen av detta blir förmodligen
marginell.
Sammantaget bedöms kostnaderna relaterade till uppsamling och destruktion av skumvätska
som används vid funktionstester bli mindre än en miljon kronor per år. Därtill tillkommer
eventuella kostnader för sanering och teknisk anpassning av fordon. Dessutom belastas de
kommunala räddningstjänsterna av avgifter för tillsyn (se nedan).

29

1 liter skumkoncentrat genererar, vid 3 % koncentration, 33 liter skumvätska. Kostnaden för destruktion är
uppskattningsvis 6 kronor per liter skumvätska (Melander 2015). Vid 2 funktionstester per fordon och år blir
kostnaden 400 kr per fordon. De kommunala räddningstjänsterna har uppskattningsvis 300-700 fordon som är
utrustade med klass-B skum (se kapitel 9.6.1), vilket ger en årlig kostnad på 100 000-300 000 kronor.
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Försvarsmakten
Marinens användning av brandsläckningsskum till sjöss är undantagen i detta handlingsalternativ. Även delar av Flygvapnets användning för utbildningsändamål är undantagen.
Inom Flygvapnet används årligen cirka 1000 liter skumkoncentrat för funktionstester (se
kapitel 5.5.2). Dessa tester berör såväl räddningsfordon som fasta installationer. Funktionstester av de fasta installationerna är undantagna från användningsbegränsningen. För funktionstester av räddningsfordonen bör det i likhet med de kommunala räddningstjänsterna inte
finnas några större praktiska svårigheter att samla upp den använda skumvätskan för
destruktion. Kostnaden för destruktion av skumvätskan blir uppskattningsvis cirka 0,2
miljoner kronor per år 30, om all användning är relaterad till räddningsfordonen. Även med
kostnader för uppsamling och transport till destruktionsanläggning samt kostnader för
administration av anmälan till tillsynsmyndighet inräknade så bör kostnaden bli mindre än en
miljon kronor per år.
Denna användning ska anmälas till tillsynsmyndigheten – i detta fall Generalläkaren. Detta
bör kunna ske genom en initial anmälan av uppskattade mängder och hanteringssätt. Anmälan
uppdateras sedan endast när mängder eller hanteringssätt förändras.
Petroleumindustrin, inklusive Släckmedelscentralen (SMC), processindustri som
hanterar stora volymer brandfarliga vätskor samt kärnkraftverk
I och med undantagen för vissa skarpa situationer och funktionstester av släckutrustning i
fasta installationer, så bör effekterna av detta handlingsalternativ bli marginella för dessa
aktörer.
Civila flygplatser
Liksom vid ett totalförbud så bör konsekvenserna för de civila flygplatserna i detta
handlingsalternativ bli marginella.
Civil sjöfart
Användning till sjöss är ett av undantagen och därmed berörs civil sjöfart inte alls i jämförelse
med nollalternativet.
Tillverkare och distributörer
I kapitel 9.6.1 noterades att omsättningen på marknaden för brandsläckningsskum med
högfluorerade ämnen i Sverige verkar vara relativt liten jämfört med tillverkarnas och
distributörernas totala omsättning. Ett styrmedel som minskar användningen av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen kommer därför endast att beröra en mindre del av dessa
företags verksamheter. Detta handlingsalternativ kommer att leda till en mindre omfattande
reduktion av användningen av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen än det totalförbud som utreddes i kapitel 9.6.1. Dessutom så leder detta handlingsalternativ troligtvis till
att efterfrågan på de berörda företagens övriga produkter (t.ex. fluorfria klass-B skum och
övningsskum) ökar. Sammantaget bedöms konsekvenserna för omsättning och vinstmöjligheter för tillverkare och distributörer bli marginella.

30

1000 liter skumkoncentrat genererar vid 3 % inblandning 33000 liter skumvätska. Kostnaden för destruktion
är ca 6 kr per liter (Melander 2015), vilket ger en total årlig kostnad på ca 200 000 kronor.
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Tillsynande myndigheter
Tillsynen inom Försvarsmakten av denna användningsbegränsning kan bedrivas inom
befintlig tillsynsverksamhet och medför inte mer än marginella merkostnader (Generalläkaren
2015). Generalläkaren pekar på att det finns ett visst behov av tillsynsvägledning, främst
avseende definitionen av fasta installationer. Mottagande av anmälningar av användning som
följs av att skumvätskan samlas upp och skickas till destruktion medför en liten mängd
administrativt arbete (några tiotal timmar per år), men ger samtidigt en bättre överblick över
den användning som sker.
Inom den kommunala tillsynsverksamheten leder denna användningsbegränsning till en något
större arbetsinsats än inom Försvarsmakten. Det är främst tillsynen av de 164 kommunala
räddningstjänsterna som berörs. Under det första året efter begränsningens ikraftträdande
uppskattas en arbetstidsåtgång på 10-20 timmar per räddningstjänst (SKL 2015). Det andra
året uppskattas arbetstidsåtgången vara hälften så stor. Därefter blir den årliga arbetsinsatsen
lägre. År 2014 var den genomsnittliga kostnaden för handläggning inom miljöbalkens område
825 kronor per timme (inklusive myndigheternas overheadkostnader). Det första året blir
kostnaden för tillsyn av de kommunala räddningstjänsterna uppskattningsvis 1,4 - 2,7
miljoner kronor. 31 Året därefter blir kostnaden cirka 0,7-1,4 miljoner kronor. Därefter
bedöms den årliga kostnaden bli lägre. Merparten av dessa kostnader belastar – via
tillsynsavgifter – räddningstjänsterna.
Såväl SKL (2015) som Generalläkaren (2015) poängterar att arbetstidsåtgången blir lägre om
det finns en tydlig tillsynsvägledning. Detta gäller framförallt det första året efter begränsningens ikraftträdande. Naturvårdsverket ansvarar för att en tillsynsvägledning tas fram.
Sammanfattningsvis bedöms detta handlingsalternativ leda till tillsynskostnader på cirka 2-4
miljoner kronor totalt de två första åren, och därefter mindre än en miljon kronor per
år.
Kommunala vattenverk och innehavarare av enskilda brunnar
Minskningen av tillförseln till miljön – jämfört med nollalternativet – blir mindre i detta
handlingsalternativ än i totalförbudsalternativet ovan. Den tillförsel som kvarstår är direkt
kopplad till undantagen från begränsningen och användningsvillkoret (uppsamling och
destruktion), det vill säga:
-

användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta
vätskeform,
funktionstester av släckutrustning i fasta installationer,
viss användning vid utbildning inom Försvarsmakten, samt
användning till sjöss.

Den årliga användningen av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen inom
kommunala räddningstjänster, försvaret, samt petroleumindustrin och SMC har uppskattats
till 53 m3 skumkoncentrat. Denna uppskattning inkluderar endast i begränsad omfattning
användning i fasta installationer och användning till sjöss. Tillsammans med Försvarsmaktens
användning för utbildningsändamål så rör det sig om cirka 3-4 m3 skumkoncentrat. Merparten
av användningen i dagsläget sker inom de kommunala räddningstjänsterna. Hur stor del av
räddningstjänsternas användning som omfattas av undantaget för skarpa situationer har vi

31

164 räddningstjänster * 10-20 timmar per räddningstjänst * 825 kronor per timme = 1,4-2,7 miljoner kronor.
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däremot inga tydliga uppgifter om, och det går därför inte att fastställa hur mycket tillförseln
till miljön minskar i detta handlingsalternativ.
En minskning av tillförseln leder till minskade risker för negativa effekter på människors
hälsa och i miljön. Jämfört med nollalternativet så minskar risken för att Livsmedelsverkets
åtgärdsgräns för högfluorerade ämnen i dricksvatten överskrids vid ytterligare dricksvattentäkter, vilket i sin tur leder till minskade kostnader för reningsåtgärder i vattenverk, eller för
alternativ dricksvattentillförsel. I nuläget kan vi dock inte kvantifiera denna nytta då vi saknar
information om hur många vattentäkter som är exponerade för brandssläckningsskum som
innehåller högfluorerade ämnen, och i vilken omfattning halterna av högfluorerade ämnen i
grundvattnet är på sådana nivåer att dricksvattenkvalitén är hotad.
Sammanfattning och slutsats
Denna begränsning med vissa undantag bedöms kunna genomföras till relativt små kostnader
och utan några större praktiska problem för de berörda aktörerna, och bör därför kunna
implementeras relativt snabbt.
Kostnaderna för implementering bedöms bli uppskattningsvis mindre än 6 miljoner kronor det
första året efter ikraftträdandet, mindre än 4 miljoner kronor det efterföljande året, och
därefter mindre än 3 miljoner kronor per år. Över en 10-årsperiod blir kostnaden uppskattningsvis mindre än (6+4+3*8 =) 34 miljoner kronor (odiskonterat). Kostnader för sanering
och tekniska anpassningar av fordon, samt vissa administrativa kostnader, kan tillkomma.
Implementeringskostnaderna kan jämföras med de kostnader som skulle kunna uppstå om en
kommunal dricksvattentäkt skulle förorenas i sådan omfattning att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten överskrids. Dessa kostnader bedöms vara i storleksordningen tiotals
eller hundratals miljoner kronor (se kapitel 9.3.2). I nuläget kan vi inte kvantifiera hur stor
risken är för att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns överskrids som följd av att högfluorerade
ämnen i brandsläckningsskum tillförs till miljön.
Eftersom den samhällsekonomiska nyttan av användningsbegränsningen inte har kvantifierats
i denna utredning så kan vi inte göra en regelrätt kostnads-nytto-analys. Men om nollalternativet (det vill säga om inga åtgärder vidtas) leder till att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns
överskrids vid någon kommunal dricksvattentäkt inom det närmaste decenniet, och att detta
undviks i och med denna användningsbegränsning, så är begränsningen troligtvis samhällsekonomiskt lönsam.
9.6.3 Utbildnings- och informationsinsatser
Utbildnings- och informationsinsatser kan i detta fall beröra bland annat:
-

-

undvikande av användning av klass-B skum i de skarpa lägen där de inte bedöms
vara nödvändiga för att uppnå önskad skyddsnivå (t.ex. vid bränder i fibrösa
material),
undvikande av användning av klass-B skum vid övning och utbildning,
möjligheter till övergång till fluorfria klass-B skum, samt
hur uppsamling och destruktion av klass-B skum efter användning kan
genomföras.

Dessa åtgärder skulle i första hand rikta sig mot kommunala räddningstjänster. Även
industrier med fasta installationer är en tänkbar målgrupp.
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Insatserna består av att ta fram ett informationsmaterial med rekommendationer kring
användning av olika typer av brandsläckningsskum och utbildningsinsatser i form av
föreläsningar och workshops.
Informations- och utbildningsmaterial tas fram av berörda statliga myndigheterna (främst
Kemikalieinspektionen och MSB). Uppskattad arbetstid är 100 mantimmar för en utredare,
till en kostnad av cirka 100 000 kronor 32.
Kostnader för utbildningsinsats riktad mot kommunala räddningstjänster uppskattas till cirka
1,2 miljoner kronor (se Tabell 10). I Sverige finns 164 kommunala räddningstjänster, och
cirka en person per räddningstjänst beräknas delta. Utbildningen riktar sig till brandchef eller
ansvarig för räddningsverksamheten vid respektive räddningstjänst.
Tabell 10 Uppskattning av kostnader för utbildningsinsats riktad mot kommunala räddningstjänster.
Typ av kostnad
Resor
Deltagande i utbildning

Kostnad per deltagare:
Ca 1000 kr
8 timmars arbetstid
(inklusive restid)

Antal
Ca 200
Ca 200

Totalkostnad
Ca 200 000 kr
Ca 1 miljon kr

500 kr/h 33
Extra kurskostnad: ca
1000 kr
Totalt:
8*500 kr + 1000 kr =
5000 kr
Totalt:

Ca 1,2 miljoner kr

Kostnaderna för informations- och utbildningsinsatser uppskattas till totalt cirka 1,3 miljoner
kronor.
Informations- och utbildningsinsatser riktade mot berörda industrier kan delvis göras med
samma material som det som riktar sig mot räddningstjänster. Men det tillkommer behov av
material som behandlar fasta installationer, och de höga säkerhetskrav som en del av dessa
industrier måste ta hänsyn till. Kostnaden för dessa insatser bedöms bli ungefär lika stora som
de insatser som riktar sig mot de kommunala räddningstjänsterna. Den totala kostnaden för
informations- och utbildningsinsatser blir därmed omkring 2-3 miljoner kronor. Detta är en
väldigt grov uppskattning.
Informations- och utbildningsinsatser bör leda till att direkt felanvändning – i form av att
klass-B skum används i de skarpa lägen där de ej bedöms vara nödvändiga för att uppnå
önskad skyddsnivå – minskar. Insatserna bör även minska användningen av skum med
högfluorerade ämnen vid övning och utbildning, samt se till att den användning som kvarstår
följs av uppsamling och destruktion av skumvätskan. Genom att peka på erfarenheter av
substitution till fluorfria alternativ kan insatserna leda till att fler aktörer genomför samma
substitution. Vi kan utifrån detta anta att utbildnings- och informationsinsatserna leder till att
tillförseln av högfluorerade ämnen till miljön minskar. Det är dock svårt att bedöma i vilken
omfattning minskningen sker, och hur stor den samhällsekonomiska nyttan av detta blir.
32
33

Kostnad per utredningstimme: 1000 kr, inklusive sociala avgifter och overhead.
Inklusive sociala avgifter, men exklusive overheadkostnader.
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9.6.4 Sammanfattande bedömning
Den sammantagna bedömningen är att den användningsbegränsning med vissa undantag, som
analyseras i kapitel 9.6.2, är det mest lämpliga av handlingsalternativen. Denna begränsning
bedöms kunna genomföras till relativt små kostnader och utan några större praktiska problem
för de berörda aktörerna, och bör därför kunna implementeras relativt snabbt.
Eftersom den samhällsekonomiska nyttan av användningsbegränsningen inte har kvantifierats
i denna utredning så kan vi inte göra en regelrätt kostnads-nytto-analys. Men om nollalternativet (det vill säga om inga åtgärder vidtas) leder till att Livsmedelsverkets åtgärdsgräns
överskrids vid någon kommunal dricksvattentäkt inom det närmaste decenniet, och att detta
undviks i och med den föreslagna användningsbegränsningen, så är begränsningen troligtvis
samhällsekonomiskt lönsam.
Ett förbud mot all användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen
skulle medföra en större minskning av tillförseln till miljön, än den föreslagna användningsbegränsningen. För ett flertal användningsområden saknar vi dock i dagsläget tillräckligt
underlag för att bedöma om ett förbud är praktiskt genomförbart med bibehållen brandskyddsnivå. Dessutom behövs en analys av de regelverk som styr relevanta verksamheter (t.ex. de
internationella reglerna för flyg- och sjöfart), för att inte riskera normkonflikter till följd av
bland annat höga brandsäkerhetskrav.
Även om utvecklingen av fluorfria brandsläckningsskum och alternativa släckmetoder har
kommit långt så återstår det tester för att säkerställa att de uppfyller lagstadgade brandsäkerhetskrav. Denna process bedöms ta ytterligare några år.
Den föreslagna användningsbegränsningen kan även kompletteras med informations- och
utbildningsinsatser.

9.7

Implementering

9.7.1 Implementeringstid
Den föreslagna användningsbegränsningen bedöms vara praktiskt genomförbar med relativt
kort varsel. Inga omfattande tekniska anpassningsåtgärder behöver vidtas. De berörda
aktörerna behöver dock informeras om begränsningens slutgiltiga utformning och därefter få
6-12 månader på sig att anpassa sina rutiner i enlighet med begränsningen.
9.7.2 Behov av informationsinsatser
Syftet med informationsinsatserna är att informera berörda aktörer om Kemikalieinspektionens förslag och att undantagen ska ses över inom en nära framtid.
De aktörer som bör informeras är:
-

Tillverkare, distributörer och de som genomför destruktion (se kapitel 5.1 och 5.2).
De användare som berörs i kapitel 5.5.
Berörda tillsynsmyndigheter: kommuner, länsstyrelser samt Generalläkaren.

Flera av de aktörer som är berörda har varit med i uppdragets referensgrupp (se kapitel 12)
och har den vägen redan informerats om att ett förslag på användningsbegränsning är under
utveckling.
En vägledning riktad till de kommunala räddningstjänsterna bör tas fram. Denna bör beskriva
vilka produkter och användningsområden som omfattas, hur uppsamling av skumvätska och
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transport till destruktion praktiskt kan genomföras, vad som ska ingå i anmälan till tillsynsmyndighet, samt information om tillgången till fluorfria klass-B skum. Ansvaret för att ta
fram denna vägledning bör läggas på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
möjligtvis i samverkan med Kemikalieinspektionen.
Även en tillsynsvägledning bör tas fram. Denna kan till stora delar innehålla samma information som den som riktas till de kommunala räddningstjänsterna. Ansvarig myndighet för detta
är Naturvårdsverket.
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Förslag på åtgärder
10.1 Förslag på utformning av nationell användningsbegränsning
För att så långt och snabbt som möjligt begränsa tillflödet av högfluorerade ämnen från
brandsläckningsskum till miljön föreslår Kemikalieinspektionen att skumvätska/släckvatten
efter användning av fluorbaserade brandsläckningsskum ska samlas upp och destrueras från
och med 1 januari 2017. Vi föreslår dock vissa undantag, främst för användning i skarpa
situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform. Vi föreslår även
undantag för funktionstester av släckutrustning i fasta installationer, användning till sjöss
samt för viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmakten. Detta innebär att den användning
som inte uppfyller villkoren om uppsamling och destruktion eller omfattas av något av
undantagen kommer bli förbjuden. Vårt förslag på utformning av användningsbegränsningen
lyder:
Högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum
X§ Vid tillämpning av Y-Z§§ ska följande definitioner gälla.
Med högfluorerade ämnen avses per- och polyfluorerade alkylsubstanser, såsom fluortensider,
med undantag för PFOS och PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOS och PFOA. Dessa
ämnen regleras istället i förordning (EG) nr 850/2004 respektive förordning (EG) nr 1907/2006.
Med tillsynsmyndighet avses den myndighet som är ansvarig för tillsynen där användningen
sker, i enlighet med 2 kap. 4 § och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).
Med skarpa situationer avses släckinsatser vid andra situationer än inom a) övning och
utbildning, b) funktionstester av släckutrustning, c) forskning och utveckling, samt d)
kvalitetskontroll av skumkoncentrat.
Med restprodukter avses släckvatten och andra skumvätskeblandningar som uppkommer efter
användning och som innehåller högfluorerade ämnen.
Y§ Brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen i högre koncentration än 0,0001
viktprocent i koncentrerad form får endast användas enligt de villkor som anges i Z§.
Första stycket gäller inte
1.

användning i skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan
anta vätskeform,

2.

funktionstester av släckutrustning i fasta installationer

3.

användning till sjöss, och

4.

när det inom Försvarsmaktens verksamhet krävs sådan användning i särskild
utbildning enligt föreskrifter som regeringen eller myndighet under regeringen
meddelat, [alternativt senare ikraftträdandedatum för den användningen]

Z§ Vid användning enligt Y§ första stycket ska restprodukterna tas om hand och destrueras
genom förbränning vid minst 1100 grader Celsius eller genom likvärdig metod. Användaren
ska på förhand anmäla sådan användning till tillsynsmyndigheten och ange hur villkoren i
första meningen har beaktats. Vid användning i skarpa situationer får anmälan göras i
efterhand.
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Användningsbegränsningen föreslås gälla från och med den 1 januari 2017. Regeln kan
meddelas med stöd av 14 kap. 8§ Miljöbalken, eller 9 kap. 5§ Miljöbalken. Vi föreslår vidare
att regeringen låter göra en första översyn av användningsbegränsningen år 2019 och därefter
vid behov ytterligare översyn vartannat år. Syftet med översynen är att skärpa användningsbegränsningen så att endast de områden där brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade
ämnen är nödvändigt blir tillåtna.
Även användning i skarpa situationer av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade
ämnen medför direktexponering till miljön. Det är därför angeläget att regeringen utnyttjar
perioden innan översynen till att påskynda utredning och utveckling av fluorfria brandsläckningsskum och alternativa släckmetoder. Det kan t.ex. ske genom offentligt stöd till forskning
som ett komplement till det utvecklingsarbete som bedrivs av branschens egna aktörer men
även till närmast berörda myndigheter för pilotförsök och test av alternativa släckmetoder i
fullskala.

10.2 Motivering av förslaget
Syftet med användningsbegränsningen är att så långt och så snabbt som möjligt begränsa
tillflödet av högfluorerade ämnen till miljön. Högfluorerade ämnen som förorenar vattentäkter
kan utgöra ett hot mot dricksvattenförsörjningen.
Uppgifter om använda kvantiteter och lager finns beskrivet i kapitel 5.5.
Vi har i utformningen av förslaget haft utgångspunkten att regleringen inte får äventyra
tillgången på effektiva brandsläckningsmedel. Därför är den föreslagna begränsningen
kompletterat med ett undantag för skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen
som kan anta vätskeform, så kallade B-bränder. Fluorbaserade skum är endast avsedda för
användning vid B-bränder (se kapitel 4.1). Baserat på vår enkätundersökning (se kapitel 5.5)
bedömer vi att detta kan kräva en omställning för vissa kommunala räddningstjänster. Mot
bakgrund av att ett flertal räddningstjänster antingen redan fasat ut skumanvändningen för allt
annat än vätskebränder, eller har både klass-A och klass-B skum tillgängliga, bör omställningen dock vara genomförbar.
För att motverka felanvändning av fluorbaserade brandsläckningsskum, i linje med förslaget,
har Kemikalieinspektionen tillsammans med MSB påbörjat utbildning av Räddningstjänsten.
Detta arbete kommer att fortsätta och utvecklas under våren 2016.
Inom vissa användningsområden bedöms kravet om uppsamling och destruktion förutsätta en
omställningstid och kostnader som vi inte kunnat uppskatta. För att möjliggöra ett tidigt
ikraftträdande av regeln har vi undantagit funktionstester av fasta installationer, användning
till sjöss samt viss utbildningsverksamhet inom Försvarsmaktens verksamhet. I dagsläget har
vi inte underlag för att slå fast hur lång omställningstid som behövs för dessa användningar.
Därför föreslår vi att dessa undantag ingår i den kommande översynen. Ett alternativ är dock
att föreslå ett senare datum för ikraftträdande för dessa användningar.
Brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen bedöms med några undantagsfall
inte vara nödvändiga för övnings- och utbildningsändamål vilket gör att en begränsning av
dessa användningar skulle kunna införas utan behov av övergångstid. I ett antal svenska
kommuner har man dessutom upptäckt höga halter av högfluorerade ämnen i vattentäkter där
brandövningsplatser visat sig vara källan till dessa föroreningar (se kapitel 3.1.2). I vissa fall
har det inneburit att vattentäkter stängts.
Så länge användning vid skarpa situationer är tillåtet kommer räddningstjänsten och andra
användare att behöva göra kvalitetskontroller av sina brandsläckningsskum. Det görs för att
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säkerställa att det inte har skett förändringar i brandskummet under lagringstiden som kan
påverka skumkoncentratets släckegenskaper. Dessa kvalitetskontroller leder också till utsläpp
i miljön. Vi bedömer dock att sådana kontroller kan göras enligt villkoren om uppsamling och
destruktion. Detsamma gäller för forskning och utveckling.
Vi anser att det är lämpligt att sätta samma gränsvärde som för den begränsning som
diskuteras i pågående Reach-process för PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA.
Vid tillsyn kommer det bli nödvändigt att undersöka den totala förekomsten av organiskt fluor
i brandsläckningsskum. Analyser av ett urval kända högfluorerade ämnen riskerar att ge en
ofullständig bild av totala innehållet. Det finns i nuläget få laboratorium som kan mäta totalt
organiskt fluor, men här pågår utveckling. Danmark har nyligen föreslagit en rekommendationsgräns för högfluorerade ämnen i livsmedelsförpackningar (Fødevarestyrelsen 2015).
10.2.1 PFOS och PFOA
Där det finns specifika EU-regler med harmoniserande verkan bör inte Sverige införa egna
nationella regler. Eftersom PFOS och ämnen som kan brytas ner till PFOS omfattas av EU:s
POP:s-förordning, som föreskriver ett allmänt förbud mot PFOS, har vi valt att undanta PFOS
från förslaget. PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA 34 omfattas idag inte av
harmoniserad EU-lagstiftning men en process pågår under Reach för att reglera deras
användning ibland annat brandsläckningsskum. Vi har därför valt att undanta även PFOA och
ämnen som kan omvandlas till PFOA från förslaget. Vi bedömer risken som liten att användningen av brandsläckningsskum baserat på dessa ämnen, som i princip är utfasad i Sverige
idag, skulle återuppstå fram till dess att EU-regleringen är på plats. Sverige bör dock följa
EU-processen och, om begränsningen exempelvis blir snäv i sin utformning och lämnar
utrymme för nationella strängare krav, utvärdera möjligheterna att införa sådana.
10.2.2 Villkor
Användning, som inte faller under något av undantagen, får ändå ske under förutsättning
att restprodukterna tas om hand och destrueras genom förbränning vid minst 1100 grader
Celsius eller genom likvärdig metod. Användaren ska på förhand anmäla sådan
användning till tillsynsmyndigheten och ange hur villkoren har beaktats
Syftet med förslaget är, som nämnts tidigare, att öka skyddet av dricksvattentäkter från att bli
förorenade av högfluorerade ämnen. Så länge begränsningen inte omfattar all användning i
skarpa situationer är funktionstester av utrustning som innehåller högfluorerade ämnen
nödvändiga. Dessutom finns det industriella anläggningar som har invallningar och där
släckvätskan tas omhand och skickas till förbränning eller annan destruktion som säkerställer
att de högfluorerade ämnena förstörs eller omvandlas på ett irreversibelt sätt till ämnen som
inte uppvisar samma farliga egenskaper. I anläggningarna som har höga krav på brandsäkerhet kan fluorbaserade brandsläckningsskum behöva användas för övning för att säkerställa att
både personal och utrustning är trimmade för att kunna hantera ett skarpt läge vid en vätskebrand som kan bli storskalig. Detta behov kvarstår tills fluorfria släckmedel bedöms ha
samma prestanda när det gäller både släckning och att motverka återantändning. Funktionstester behöver även göras på mobila installationer som t.ex. Räddningstjänstens fordon.
Kravet på anmälan till tillsynsmyndigheten innan en användning påbörjas kommer att underlätta bedömningen av om villkoren för undantaget är uppfyllda. En sådan anmälan ska vara
enkel och endast beskriva vilken användning det är frågan om och vilka åtgärder som har
vidtagits för att uppfylla kraven i undantaget. Tanken är att en anmälan ska vara giltig så
34

Inkluderar PFOS, PFOA, deras salter och ämnen som kan brytas ned till PFOS och PFOA
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länge användningen sker under samma förhållanden. Om användningen däremot förändras
behöver en ny anmälan göras. Behovet av tillsynsvägledning från Naturvårdsverket kan dock
behöva ses över innan begränsningen träder ikraft.
10.2.3 Övriga undantag
1. Användning vid skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta
vätskeform
Vi bedömer inte att ett totalförbud mot brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen är
genomförbart idag. Utvecklingen av fluorfria brandsläckningsskum har kommit långt men
ännu återstår det tester för att säkerställa att alla lagkrav på exempelvis säkerhet kan uppfyllas
med de fluorfria alternativen. Det handlar bland annat om säkerhetskrav vars syfte är att
begränsa och förebygga olyckor och krav i standarder etc. Ett fullständigt utbyte till fluorfria
alternativ beräknas ta ytterligare några år. FluoroCouncil1 pekar ut flygfart, petroleum- och
kemiindustrin som branscher där det finns höga säkerhetskrav och där brandsläckningsskum
som innehåller högfluorerade ämnen behöver användas idag. De avråder dock från
användning vid övning
2. Funktionstester av släckutrustning i fasta installationer.
Av samma anledning som anges under punkt 1 ovan kvarstår även behovet av att använda
brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen vid teknisk funktionskontroll av
befintlig släckutrustning i fasta installationer för att säkerställa att utrustningen fungerar vid
ett skarpt läge. I vissa sådana installationer saknas idag möjlighet att samla upp och omhänderta skumvätskan. För att möjliggöra ett tidigt ikraftträdande av regeln har vi undantagit
funktionstester av fasta installationer. I dagsläget har vi inte underlag för att slå fast hur lång
omställningstid som behövs för dessa användningar och vilka kostnader omställningen skulle
innebära. Därför har vi i förslaget undantagit sådan användning och föreslår att det ses över i
den kommande översynen. I sammanhanget kan nämnas att fasta installationer i till exempel
vissa Seveso-anläggningar kan ha villkor om uppsamling i sina miljötillstånd.
3. Användning till sjöss
Till sjöss kan det på grund av begränsade utrymmen i fartygen vara svårt att förvara och
hantera två olika typer av släckmedel samt samla upp släckvattnet på fartygen. Vid förvaring
av två olika släckmedel finns det även risk för sammanblandning av släckmedlen med
försämrad släckfunktion som följd. De släckmedel som används för skarpt läge är således
desamma som används för övning. Behovet av använda brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen kvarstår därför tills ett fluorfritt släckmedel bedöms uppfylla ställda
krav som kan garantera sjösäkerheten.
4. När det inom Försvarsmaktens verksamhet krävs sådan användning i särskild utbildning
enligt föreskrifter som regeringen eller myndighet under regeringen meddelat
Inom vissa verksamheter, t.ex. flyg och sjöfart, finns det föreskrifter som reglerar säkerhet
och brandskydd. Enligt uppgift från Försvarsmakten ställs exempelvis krav på att utbildning
av personal som ska utöva räddningstjänst på flygplats måste innehålla praktiska övningar
med det släckskum som används i skarpt läge. Vidare menar Försvarsmakten att stora
kostnader och omställningstid är förknippade med uppsamling av brandsläckningsskum vid
deras utbildningsplats. Denna användning kan därför behöva undantas från kravet på uppsamling och omhändertagande, om regeln ska gälla från och med den första januari 2017. I
dagsläget har vi inte underlag för att slå fast hur lång omställningstid som behövs för denna
användning. Däremot ser vi ett behov av att detta ingår i översynen som vi föreslår att
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regeringen ska göra år 2019. Ett alternativ är att föreslå ett senare datum för ikraftträdande för
dessa användningar. Vi förordar detta alternativ i den mån regeringen redan nu kan slå fast ett
sådant datum.
10.2.4 Slutsats och bedömning
Den föreslagna användningsbegränsningen ger en tydlig signal om att brandsläckningsskum
som innehåller högfluorerade ämnen är angelägna att så långt och så snabbt som möjligt
ersätta med fluorfria alternativ. Förslaget är ett första steg i den riktningen Vi vill därför
understryka behovet och vikten av en första översyn av användningsbegränsningen 2019 och
därefter vid behov ytterligare översyn vartannat år. Syftet med översynen är att reducera
antalet undantag.

10.3 Författning
10.3.1 Regler om miljöfarlig verksamhet
I 9 kap MB finns särskilda regler om miljöfarlig verksamhet. I kapitlets 5§ bemyndigas
regeringen att meddela sådana förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra
försiktighetsmått som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. I förordning
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns mer detaljerade regler om
miljöfarlig verksamhet. Bland annat innehåller förordningen särskilda bestämmelser om
inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar.
10.3.2 Regler om kemiska produkter
I 14 kap. 8 § 3-4 MB finns särskilda bemyndiganderegler som ger regeringen eller en
myndighet regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter i fråga om hantering,
införsel, utförsel eller förbud som är av särskild betydelse från hälso- och miljöskyddssynpunkt avseende bl.a. kemiska produkter och varor. 35 Det innebär att regeringen kan besluta
om förbud och andra villkor i fråga om kemiska produkter eller varor som behandlats med en
kemisk produkt.
Sådana nationella förbud och begränsningar återfinns främst i förordningen (1998:944) om
förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.
I denna regeringsförordning samlas nationella regleringar som träffar enskilda kemiska
ämnen, blandningar och produktgrupper. Här återfinns bestämmelser om bland annat
kadmium, vissa klorerade lösningsmedel och kvicksilver. I samma förordning bemyndigas
Kemikalieinspektionen att meddela föreskrifter om undantag samt meddela dispens från
förbuden.
10.3.3 Förslag
Den föreslagna användningsregleringen kan beslutas antingen med stöd av 9 kap. 5§ MB eller
14 kap. 8§ MB. 36 En möjlig risk med att besluta regeln med stöd av 9 kapitlet är att sådana

35

Kemikalieinspektionen har bemyndigats att meddela föreskrifter med stöd av punkt 3. Se 25 § förordningen
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
36
Möjligen kan också 15 kap. 9§ om avfallshantering vara ett tillgängligt alternativ som grund för förslaget. Den
korta utredningstiden har dock inte tillåtit en närmare analys av det alternativet och dess konsekvenser,
exempelvis avseende tillsynsansvar.
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regler bara skulle omfatta miljöfarlig verksamhet. Om en verksamhet som använder fluorbaserat skum av någon anledning inte skulle omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet 37
riskerar den verksamheten att falla utanför regelns tillämpningsområde. Det kan tala för att
meddela regeln med stöd av MB 14 kap. 8§, som istället riktas mot den kemiska produkten
som sådan, oberoende av verksamhet.
I förslaget har vi utgått från att regeln i sin helhet meddelas i en förordning meddelad av
regeringen. Ett alternativ är dock att genom en bemyndiganderegel i förordningen överlåta till
en myndighet att i sina föreskrifter meddela undantagen från regeln. Det skulle innebära att
den myndigheten kan initiera och tillsammans med andra berörda myndigheter genomföra
översynen av undantagen.

10.4 Tillsyn
Ansvaret för tillsyn över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan
flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten
eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare.
Tillsynsansvaret i fråga om användning av kemiska produkter är delad mellan Kommunen,
Länsstyrelsen och Generalläkaren. Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ansvarar
Generalläkaren för tillsynen av Försvarsmaktens, Fortifikationsverkets, Försvarets materielverks och Försvarets radioanstalts verksamheter och den användning som sker där (2 kap. 4
§).
Tillsynsansvaret i fråga om andra miljöfarliga verksamheter är delad mellan Länsstyrelsen
och kommunen (2 kap. 29-32 §§). Tillsyn över så kallade A- och B-verksamheter ligger
normalt hos länsstyrelsen och tillsyn över C-verksamheter hos den kommunala nämnden.
Tillsynen över A- och B-verksamheter kan dock efter beslut av länsstyrelsen överlåtas till den
kommunala nämnden.
Kommunen ansvarar även för tillsyn av användning av kemiska produkter som sker i verksamheter som inte är klassificerad som miljöfarlig (2 kap. 31 § femte punkten).

10.5 Fortsatt utredning
Under våren 2016 utreder Kemikalieinspektionen och tar i samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), om det bedöms som lämpligt och genomförbart, fram
ett förslag på en anmälningsplikt för användare av alla slags brandsläckningsskum. En anmälningsplikt för användare av brandsläckningsskum kommer att ge en överblick över var och
när olika typer av brandsläckningsskum används samt i vilka mängder. Denna information är
viktig inför en kommande översyn av förbudet efter två år.
Denna åtgärd föreslås åtföljas av utvidgade informations- och utbildningsaktiviteter med
syftet att så långt möjligt påskynda övergången till alternativa släckmetoder även för annan
användning än övning och utbildning. Utbildnings- och informationsinsatser behövs för att
minimera användningen av fluorbaserade skum till de tillfällen där de i dagsläget bedöms
vara enda alternativet samt för att så långt möjligt anpassa användningen så att en så liten
mängd högfluorerade ämnen som möjligt sprids till miljön.

37

Miljöfarlig verksamhet definieras i MB 9 kap. 1§.
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EU-rättslig analys av förslaget
Sammanfattning av den EU-rättsliga analysen av förslaget


Vi bedömer att de föreslagna reglerna utgör ett genomförande av EU:s
dricksvattendirektiv och därmed faller utanför tillämpningsområdet för Reach.



Även om Reach-förordningen är tillämplig bör den förordningen inte hindra Sverige
från att besluta om de föreslagna nationella reglerna, eftersom förslaget faller utanför
vad som är harmoniserat genom Reach.
Ämnesgrupperna PFOS och PFOA, som redan begränsas respektive är på väg att
begränsas genom EU-bestämmelser, bör undantas från en nationell reglering.
De föreslagna reglerna kan utgöra handelshinder men är motiverade utifrån miljöoch hälsohänsyn. Eftersom brandsläckningsskummet fortsatt får användas under
förutsättning att restprodukter tas om hand och destrueras, bedömer vi att förslaget
inte går längre än vad som är nödvändigt och därmed är proportionerligt.




11.1 EU:s sekundärrätt – Reach, POP:s-förordningen och
dricksvattendirektivet
Genom Reach-förordningen 38 har stora delar av kemikalieregleringen inom EU harmoniserats. För ämnen som förts upp i bilaga XIV till förordningen krävs tillstånd från EU för
användning, försäljning och import. Ämnen – som sådana eller ingående i blandningar eller
varor – kan dessutom begränsas eller förbjudas genom att de förs upp i bilaga XVII till
förordningen. Detta beskrivs närmare i kapitel 7. EU-domstolen har slagit fast att medlemsländerna i princip inte får skärpa de begränsningar som gäller enligt bilaga XVII genom
nationella regler. 39
Enligt artikel 2.4(a) ska Reach inte påverka tillämpningen av EU:s miljölagstiftning. I EU:s
miljölagstiftning ingår ett särskilt direktiv om kvaliteten på dricksvatten 40 (dricksvattendirektivet) som ställer krav på hälsosamhet och renhet hos vatten som ska användas som
dricksvatten. 41 Enligt direktivets artikel 4 ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för
att säkerställa att dricksvatten är hälsosamt och rent. I Sverige har detta krav tillgodosetts

38

Europaparlamentets och Rådets förordning(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.
39
Mål C-358/11, Lapin.
40
Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten.
41
Visserligen anger detta direktiv skyddet för hälsa, och inte uttryckligen skyddet för miljö, som syfte. Rättslig
grund för direktivet är dock artikel 130s.1 EG (nuvarande artikel 191 FEUF), det vill säga rättsgrunden för EU:s
miljöpolitik. I fråga om vattenkvalitet är dessutom dessa skyddssyften tätt sammanknutna (vilket även framgår
uttryckligen av artikel 191.1 FEUF). I direktivets skäl (punkt 5) anges vidare, som motivering till direktivet, att
”[g]emenskapsnormer för väsentliga och förebyggande hälsorelaterade kvalitetsparametrar för dricksvatten är
nödvändiga för att ställa upp de minimimål för miljökvalitet som skall uppnås i samband med andra
gemenskapsåtgärder[…]. Av detta följer att direktivet bör ses som en integrerad del i EU:s miljölagstiftning.
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genom Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30, som ställer krav på dricksvattenproducenter. Bland annat fastställs gränsvärden för PFAS-halter i dricksvattnet som, om de
överskrids, innebär att dricksvattenproducenten måste vidta åtgärder. 42
Även om artikel 4 i dricksvattendirektivet hittills genomförts i Sverige genom krav riktade
mot dricksvattenproducenter tycks artikeln inte vara begränsad till just den typen av krav.
Begreppet ”nödvändiga åtgärder” torde kunna omfatta även åtgärder för att hindra att föroreningar når ut i dricksvattnet, i enlighet med principen om att miljöförstöring företrädesvis
bör hejdas vid källan (artikel 191.2 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt,
FEUF). Därmed kan den användningsbegränsning som föreslås i den här rapporten anses
utgöra ett genomförande av artikel 4 i dricksvattendirektivet med följden att den i så fall faller
utanför tillämpningsområdet för Reach.
Även om Reach skulle anses tillämplig är vår bedömning att utrymme finns för nationella
användningsregler för brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen. Vissa
undantag bör dock göras för ämnen som omfattas av harmoniserande EU-regler.
PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS är förbjudna att använda enligt EU:s POP:sförordning 43. EU-förordningar gäller direkt i medlemsländerna och ska inte genomföras
genom nationella bestämmelser. Därmed bör den nationella regleringen inte inkludera PFOS.
PFOA och dess ammoniumsalt APFO begränsas delvis genom Reach bilaga XVII. Posterna
28-30 i bilaga XVII förbjuder försäljning av dessa ämnen till allmänheten. Dessa
bestämmelser 44 beslutades av kommissionen med stöd av artikel 68.2 i Reach som bara kan
användas som grund för att genom begränsningsregler hantera risker i konsumentledet. Vår
bedömning är att denna begränsning därför inte påverkar medlemsländernas utrymme att
hantera risker som uppstår vid yrkesmässig användning av dessa ämnen, exempelvis vid
brandsläckning.
Utöver konsumentbegränsning av PFOA och dess ammoniumsalt APFO pågår en Reachprocess för att begränsa dessa ämnen ytterligare (se kapitel 7). Enligt den EU-rättsliga
lojalitetsprincipen ska EU:s medlemsländer ”avstå från varje åtgärd som kan äventyra
fullgörandet av unionens mål”. EU-domstolen har exempelvis slagit fast att lojalitetsprincipen
kan hindra ett medlemsland från att införa nationella regler som allvarligt skulle riskera
uppnåendet av ett direktivs mål, trots att direktivets regler ännu inte trätt ikraft. 45 Principen
kan alltså begränsa medlemsländernas handlingsfrihet även innan en EU-rättsakt blir formellt
bindande. EU-kommissionen kan dessutom i vissa fall stoppa förslag till nationella regler när
kommissionen har föreslagit gemensamma EU-regler på samma område. 46
Mot bakgrund av den pågående Reach-processen bedömer vi att det är lämpligt att, utöver
PFOS, även undanta PFOA och ämnen som kan omvandlas till PFOA, från den nationella
regleringen. Detta oavsett om den nationella regeln skulle utgöra ett genomförande av dricksvattendirektivet och därmed vara undantagen från Reach. Det skulle visserligen innebära att
PFOA skulle vara tillåten att använda i brandsläckningsskum fram till dess att EU-regleringen
är på plats men vi bedömer att risken för att brandsläckningsskum baserat på PFOA skulle
börja användas i Sverige igen är liten. PFOA-baserat brandsläckningsskum är i princip utfasat
i Sverige. Ett sådant undantag bedöms därför som godtagbart ur en riskhanteringssynpunkt.
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Livsmedelsverkets föreskrifter beskrivs närmare i kapitel 7.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska
föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG,
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Kommissionens förordning (EU) No 317/2014.
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Mål C-129/96, Wallonie.
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Direktiv (EU) 2015/1535 (tidigare 98/34/EG), artikel 5(4).
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Med undantag för PFOS och PFOA bör Sverige inte vara förhindrat att reglera användningen
av högfluorerade ämnen i brandskum, även om de nationella reglerna skulle anses ligga inom
Reach-förordningens tillämpningsområde. Detta kan utläsas av artikel 128.2 i Reach: 47
”Ingenting i denna förordning skall hindra medlemsstaterna från att behålla
eller införa nationella bestämmelser för att skydda arbetstagarna, människors
hälsa och miljön som är tillämpliga i fall där denna förordning inte innebär en
harmonisering av kraven på tillverkning, utsläppande på marknaden eller
användning.”
De nationella reglerna måste dock vara förenliga med EUF-fördragets regler om fri varurörlighet, det vill säga artiklarna 34-36 FEUF.
Kemikalieinspektionens tolkning av utrymmet för nationella regler inom ramen för Reachförordningens tillämpningsområde är inte i linje med den tolkning som kommissionen har
framfört. Kommissionen har istället menat att medlemsländerna i princip måste gå via Reach
och föreslå EU-regler om de anser att nya kemikalieregler är nödvändiga. 48 Kommissionen
har baserat denna tolkning på att de anser att processen för att införa nya begränsningar i
Reach har en harmoniserande verkan. Den harmoniserande verkan skulle alltså inte bara gälla
begränsningarna i Reach bilaga XVII i sig utan kemikalieregler generellt. Med denna tolkning
menar kommissionen att Reach-förordningens syften säkerställs, det vill säga högt miljö- och
hälsoskydd samt fri rörlighet för ämnen på EU:s inre marknad.
Enligt Kemikalieinspektionens bedömning saknar kommissionen stöd för sin tolkning vare sig
i Reach-förordningens ordalydelse och systematik eller i EU-domstolens praxis.49 Om
kommissionens tolkning skulle vinna gehör hos EU-domstolen, skulle det innebära en skarp
riktningsändring för vad som harmoniseras genom EU:s lagstiftning. Domstolen har traditionellt haft en restriktiv syn på harmoniseringens omfattning och har tillåtit nationella regler
som hanterar aspekter som EU-lagstiftaren inte beaktat. 50
Kommissionen har utifrån sin tolkning av Reach regelmässigt kritiserat medlemsländer som
föreslagit nationella kemikalieregler. Hittills har dock kommissionen valt att inte driva denna
tolkningstvist till EU-domstolen. EU-domstolen har därför inte prövat frågan huruvida artikel
69 i Reach har en harmoniserande verkan.
Kommissionen har inte tolkningsföreträde av EU-lagstiftningen och endast EU-domstolen
kan i slutändan avgöra vilken utsträckning som ska tillmätas Reach-förordningens harmoniserande verkan. Däremot kan kommissionen ”frysa” förslag till nationella regler om de anser
att de står i strid med EU-lagstiftningen. 51 För att undvika en konflikt med kommissionen som
47

Kemikalieinspektionens tolkning av utrymmet för nationella kemikalieregler beskrivs närmare i KemI:s
rapport 7/14, bilaga 5.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2013-012964&language=EN.
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EU-domstolens praxis avseende Reach-förordnings harmoniserande verkan talar snarare mot kommissionens
tolkning. I Lapin-målet (mål C-358/11) konstaterade domstolen att Finland inte kunde införa ytterligare krav för
ett ämne, när ämnet redan omfattades av en begränsning i Reach bilaga XVII. Motsatsvis bör medlemsländerna
inte vara förhindrade att införa nationella krav åtminstone för andra ämnen än de som redan har begränsats i
Reach bilaga XVII.
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Se t ex. mål C-127/97, Burstein där EU-domstolen godkände en tysk begränsning av PCB-innehållet i varor
trots att det i EU-lagstiftning fanns regler som begränsade försäljningen av ämnet PCB. Se även mål C-132/08,
Lidl Magyarország där domstolen fastslog att ett medlemsland kunde förbjuda försäljningen av en vara som
överensstämde med R&TTE-direktivet om förbudet motiveras av andra allmänintressen än de säkerhetshänsyn
som låg till grund för det direktivet. Denna praxis konfirmerades så sent som i oktober 2015 i mål C-251/14,
György Balázs.
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Direktiv (EU) 2015/1535 (tidigare 98/34/EG), artikel 6.
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riskerar att kraftigt försena ikraftträdandet av regeln finns därför skäl att i första hand
argumentera för att den föreslagna regeln är undantagen från Reach enligt artikel 2.4(a).

11.2 EU:s primärrätt – reglerna om fri rörlighet
Som nämnts ovan hindrar inte EU:s sekundärrätt Sverige från att införa nationella villkor för
användning av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen. I den mån reglerna
kan medföra handelshinder måste de dock kunna motiveras av ett, enligt EU-rätten godtagbart, allmänintresse. De måste också vara lämpliga och proportionerliga i förhållande till
syftet. Detta enligt artikel 34-36 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF).
Det gäller oavsett om reglerna utgör ett genomförande av dricksvattendirektivet eller inte. 52
11.2.1 Handelshindrande åtgärd
Det första steget i bedömningen av förslagets förenlighet med EUF-fördragets regler om fri
varurörlighet är att avgöra om reglerna kan vara ett handelshinder. 53 EU-domstolen har
genom åren definierat vad som utgör en handelshindrande åtgärd. I målet Dassonville 54
uttalade domstolen att ett handelshinder är ett hinder som ”direkt eller indirekt, faktiskt eller
potentiellt, kan hindra handeln mellan medlemsstaterna”. I senare praxis har dock begreppet
snävats in något. 55 Frågan om huruvida användningsbegränsningar kan utgöra ett handelshinder har prövats först på senare år, främst i målen Kommissionen mot Italien (Italian
Trailers) 56 och Mickelsson och Roos (Vattenskotermålet) 57.
I Italian Trailers prövade EU-domstolen om Italien, genom sina bestämmelser om förbud mot
att använda släpvagnar på motorcyklar, hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt
artikel 34 FEUF. Domstolen konstaterade att förbudet i praktiken hindrade tillträdet till den
italienska marknaden för sådana släpvagnar som var speciellt avsedda att användas med
motorcyklar. Möjligheterna att använda dessa på något annat sätt än tillsammans med
motorcyklar var marginella. Det nationella förbudet innebar därför att konsumenterna i
praktiken skulle sakna intresse av att köpa en sådan släpvagn. EU-domstolen ansåg därför att
förbudet utgjorde ett handelshinder enligt 34 FEUF. Domstolen kom dock fram till att
åtgärden var motiverad av trafiksäkerhetsskäI.
I vattenskotermålet prövade EU-domstolen om artiklarna 34 och 36 FEUF utgjorde ett hinder
för de svenska bestämmelserna om användning av vattenskotrar. Enligt svenska regler var det
förbjudet att använda vattenskoter på annan plats än allmän farled eller vattenområde där
länsstyrelsen hade gett tillstånd. Överträdelser bestraffades med böter. Domstolen konstaterade att vid tiden för målet så hade Länsstyrelserna inte meddelat några tillstånd och
skotrarna fick därmed bara användas på allmänna farleder. Dessa farleder, som bara utgjorde
en liten del av Sveriges vatten, var dessutom avsedda för tung yrkessjöfart. I realiteten fanns
således ytterst begränsade möjligheter att använda vattenskotrar i Sverige.
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Enligt artikel 4 ska nämligen kravet om att vidta nödvändiga åtgärder inte påverka medlemsländernas
”skyldigheter enligt andra gemenskapsbestämmelser”, i vilka reglerna om fri varurörlighet i artikel 34-36 FEUF
ingår.
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Eller, som det benämns i artikel 34 FEUF, kvantitativa importrestriktioner och åtgärder med motsvarande
verkan.
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Mål 8/74, Dassonville.
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Se exempelvis mål C-267-268 Keck och Mithouard där domstolen slog fast att förbud av särskilda
försäljningsarrangemang inte ansågs utgöra handelshindrande åtgärder.
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Mål C-110/05, kommissionen mot Italien.
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Mål C-142/05, Mickelsson och Roos.
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I likhet med målet Italian Trailers konstaterade EU-domstolen i Vattenskotermålet att när de
nationella bestämmelserna leder till att användarna hindras att bruka varorna på avsett sätt
eller kraftigt begränsar deras användning så utgör dessa bestämmelser ett handelshinder.
Domstolen poängterade dock att reglerna kunde vara motiverade av miljöskyddshänsyn under
förutsättning att Länsstyrelserna var skyldiga att meddela tillstånd i tillåtande föreskrifter och
att de faktiskt hade gjort det inom rimlig tid från det att förordningen trädde i kraft.
Frågan är om den användningsregel vi föreslår i den här rapporten ska anses utgöra ett
handelshinder. Inledningsvis kan konstateras att förslaget inte omfattar användning i skarpa
situationer. De brandsläckningsskum som omfattas av förslaget kommer därmed fortsatt fritt
få användas vid skarpa situationer vid bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta
vätskeform, så kallade klass-B bränder. Inom ramen för denna utredning har vi inte lyckats
fastställa hur stor del av marknaden för dessa brandsläckningsskum som utgörs av övningsoch utbildningsanvändning och användning vid andra skarpa situationer än klass-B bränder.
Det är dock viktigt i sammanhanget att påpeka att dessa brandsläckningsskum får användas,
förutsatt att släckvattnet samlas in och destrueras och att användaren rapporterar detta till
tillsynsmyndigheten. I jämförelse med de användningsbegränsningar som EU-domstolen har
prövat i de ovan nämnda målen förefaller begränsningen som vi föreslår därför vara betydligt
lindrigare. Det kan dock inte uteslutas att EU-domstolen, vid en eventuell prövning, skulle
komma fram till att även sådana användningsvillkor som de vi föreslår ska anses utgöra
handelshinder. Därför bör denna EU-rättsliga analys även beskriva hur de föreslagna reglerna,
för det fall de skulle utgöra handelshinder, ändå kan motiveras med hänsyn till skyddet för
hälsa och miljö.
11.2.2 Legitimt skyddssyfte
Skyddet för miljö och hälsa utgör två av EU:s viktigaste mål. Båda kan motivera handelshindrande åtgärder. Medlemsländernas möjlighet att hindra handeln i syfte att skydda miljön
ska, enligt EU-domstolen, läsas i ljuset av principerna som slås fast i artikel 191.2 i EUFfördraget:
”Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de
olikartade förhållanden inom unionens olika regioner. Den ska bygga på
försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas,
att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska
betala.” 58
Ofta överlappar miljöskyddshänsyn med hälsoskyddhänsyn. Detta är inte förvånande då EU:s
miljöpolicy, så som den definieras i artikel 191 FEUF, inkluderar ”att skydda människors
hälsa”.
Syftet med förslaget att begränsa användningen av brandsläckningsskum som innehåller
högfluorerade ämnen är i huvudsak att säkra tillgången till och kvaliteten på dricksvatten, i
linje med syftet och kraven i direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten. Det är därmed
ingen tvekan om att syftet med den föreslagna regeln utgör ett legitimt skyddssyfte som i
princip kan motivera handelshindrande åtgärder.
Mot bakgrund av den kunskap som finns om framför allt ämnesgruppens generella persistens
bedömer vi att proportionerliga åtgärder bör vidtas för att begränsa utsläpp, inte bara av de
långkedjiga högfluorerade ämnena utan av hela ämnesgruppen. Det är också i linje med
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Mål C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus, punkt 48.
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branschorganisationen FluoroCouncils uttalanden om att fluorbaserade brandsläckningsskum
bör undvikas i övnings- och utbildningssammanhang (se kapitel 8.1).
11.2.3 Proportionerlig åtgärd
I avsaknad av harmoniserande regler är det upp till varje land att själv bestämma vilken nivå
av miljö- och folkhälsoskydd landet vill ha. 59 Enligt proportionalitetsprincipen måste landet
kunna visa att den begränsande inverkan som en åtgärd har på den fria rörligheten för varor
inte går utöver vad som krävs för att syftet med åtgärden ska uppnås. 60
Syftet med den användningsbegränsning som vi föreslår är att minimera utsläppen av högfluorerade ämnen från brandsläckningsskum till miljön. För att inte riskera att förslaget går
längre än vad som är nödvändigt har vi föreslagit några undantag. Exempelvis får brandsläckningsskum som omfattas av förslaget fortsatt användas under förutsättning att användaren tar
hand om restprodukterna och destruerar dessa.
Då det ännu inte, för alla situationer, finns alternativa brandskum med motsvarande
släckningsförmåga har vi valt att undanta användning vid skarpa situationer vid bränder i
vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform, så kallade klass-B bränder, från de
föreslagna reglerna. Användningsvillkoren om att samla upp och destruera restprodukter är
begränsade till situationer fluorbaserat skum i regel inte är nödvändigt. Det gäller exempelvis
vid övning och utbildning, men också vid skarpa lägen där andra bränder än klass-B bränder
ska släckas.
För att uppfylla proportionalitetskravet krävs att det inte finns andra, mindre handelshindrande, styrmedel tillgängliga för att nå syftet med åtgärden. I det här fallet kan man tänka sig
utbildningsinsatser och informationsaktiviteter som alternativa åtgärder för att minska de
negativa effekter på miljö och hälsa som dagens användning av fluorbaserade brandsläckningsskum innebär. Vi bedömer dock att bindande regler är mer effektiva då de sänder tydliga
signaler till användarna. De är dessutom möjliga att följa upp genom tillsyn. Bindande regler
ligger också i linje med EU-utvärderingen av PFOA. Den är visserligen inte slutförd men
kommer av allt att döma landa i slutsatsen att bindande regler är nödvändiga.
För användningar som inte omfattas av de föreslagna reglerna kommer arbetet att fortsätta
med att genom informationsinsatser och utbildning verka för att brandsläckningsskum
används på ett miljösäkert sätt.

11.3 Krav om anmälan till kommissionen
Det framgår av anmälningsdirektivet 61 att nationella förslag till nya tekniska föreskrifter och
e-tjänsteregler ska anmälas till Europeiska kommissionen. När en anmälan har kommit in
sprids den vidare till alla medlemsländer i EU, EFTA-länderna och Turkiet. De har möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget. Även Europeiska kommissionen brukar lämna synpunkter
på anmälda förslag. Syftet med anmälningsproceduren är att förhindra att medlemsländerna
inför omotiverade handelshinder.
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Se till exempel mål C-131/93, Kommissionen mot Tyskland och mål 272//80, Biologische Producten.
Se till exempel mål C-142/05, Mickelsson och Roos.
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Direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
60
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Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av förslagens eventuella påverkan på handeln. Ett
föreskriftsförslag måste anmälas om det reglerar produkter eller e-tjänster samt tillhör någon
av anmälningsdirektivets fyra kategorier av tekniska föreskrifter:





Tekniska specifikationer,
andra krav,
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (e-tjänster)
förbudsbestämmelser.

För att avgöra om det nu aktuella förslaget är anmälningspliktigt måste det fastställas om det
tillhör någon av direktivets fyra kategorier av tekniska föreskrifter.
I förordningsförslaget specificeras att användningsbegränsningen ska gälla för brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen i koncentrationer över 0,0001 procent.
Därmed fastställs en teknisk specifikation (artikel 1(c) i anmälningsdirektivet). För att utgöra
en anmälningsplikt teknisk föreskrift ska, enligt artikel 1(f), den tekniska specifikationen vara
tvingande vid saluföring eller användning. Förslaget innebär inget totalförbud för användningen av de brandsläckningsskum som omfattas. För sådan användning som inte är helt
undantagen ställs istället villkor om uppsamling och destruktion samt om att rapportera till
tillsynsmyndigheten. Sett i sin helhet är det därför tveksamt om förslaget innebär att den
tekniska specifikationen görs tvingande vid användning, i anmälningsdirektivets mening.
Det ligger närmare till hands att bedöma den föreslagna regeln som ett ”annat krav” (artikel
1(d)). Enligt anmälningsdirektivet omfattar detta begrepp krav som ställs på produkter som
påverkar dess livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden, t.ex. villkor för
användning eller bortskaffande. För att omfattas av denna kategori krävs dock även att regeln
”på ett väsentligt sätt kan påverka produktens sammansättning eller natur eller saluföringen av
den”. Vad som utgör väsentlig påverkan är inte självklart och EU-domstolen har inte angett
några närmare kriterier att utgå ifrån. Däremot ansåg generaladvokaten i det ovan nämnda
Vattenskotermålet att den svenska vattenskoterbegränsningen ”sannolikt” väsentligt
påverkade saluföringen av sådana vattenskotrar. 62 Generaladvokaten lämnade dock till den
nationella domstolen att slutligt avgöra detta.
Med största sannolikhet kommer den föreslagna regeln ha viss påverkan på handeln med
fluorbaserade brandsläckningsskum. Redan idag har dock många användare fasat ut dessa i
övnings- och utbildningssammanhang i enlighet med rekommendationer från fluorbranschen
(FluoroCouncil 2015). Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning de användare som
fortfarande använder fluorbaserat skum i övnings- och utbildningssammanhang kommer att
övergå till fluorfria alternativ på grund av detta förslag eller om de kommer att anpassa sig till
villkoren om uppsamling och destruktion.
En indirekt effekt av att det genom förslaget ställs krav om insamling och destruktion vid
funktionstester skulle kunna vara att användningen även vid skarpa situationer fasas ut i viss
utsträckning. Detta eftersom verksamheterna måste funktionstesta det skum och den
utrustning som används vid skarpa situationer. För att undvika de merkostnader det innebär
att tillgodose villkoren om uppsamling och destruktion kan det möjligen vara relevant för
vissa verksamheter, som inte ser det som nödvändigt att ha tillgång till fluorbaserat skum, att
gå helt ifrån fluorbaserade skum. Detta skulle i så fall i viss utsträckning påverka handeln med
fluorbaserat brandsläckningsskum.
Sammanfattningsvis går det att argumentera både för och mot att förslaget är anmälningspliktigt. Konsekvenserna av att felaktigt undlåta att anmäla en teknisk föreskrift talar dock för
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Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-142/05, Mickelsson och Roos, punkt 101.
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att vid osäkerhet anmäla förslaget. Enligt praxis från EU-domstolen blir nämligen följden, om
en domstol kommer fram till att en teknisk föreskrift skulle ha anmälts, att den inte får
tillämpas. Vi rekommenderar därför att förslaget anmäls till kommissionen.
Utöver anmälan enligt anmälningsdirektivet kan förslaget även behöva anmälas enligt
tjänstedirektivet då det medför krav på tjänsteutövare. 63

63

Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.
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Kontakter
Under utredningen har Kemikalieinspektionen inhämtat information och synpunkter från
intressenter som kommer att beröras av en regel som begränsar användningen av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen. Som ett led i informationsinhämtningen
knöts en referensgrupp till utredningen. I referensgruppen ingick företrädare för leverantörer
och användare av brandsläckningsskum, petroleumindustrin och företrädare för avfallshantering och analysverksamhet.
Vi har mestadels inhämtat information via telefon men även vid ett första mötet med
referensgruppen. Baserat på den information vi fick tog vi fram ett utkast på hur en nationell
reglering skulle kunna utformas. Förslaget presenterades på det andra referensgruppsmötet
samt på ett möte med Försvarsmakten, Generalläkaren och Försvarets Materielverk. Förslaget
togs i stort sett emot positivt med motiveringen att det redan har skett eller pågår en övergång
till alternativa släckmedel för övning och utbildning.
Efter mötena med referensgruppen och Försvarsmakten formulerade vi ett förslag på
förordningstext som skickades på snabbremiss till deltagarna på de båda mötena. Flera
synpunkter kom in och efter att vi gått igenom och övervägt de inkomna synpunkterna
reviderade vi vårt förslag. En synpunkt som särskilt lyftes fram var behovet av brandsläckningsskum som innehåller högfluorerade ämnen vid teknisk funktionskontroll av befintlig
släckutrustning i fasta installationer.
Deltagarlistor från mötena med Försvarsmakten och referensgruppen finns i bilaga 1 och 2.
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Bilaga 1: Deltagare i referensgruppen
Organisation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB
Södertörns brandförsvarsförbund

Storstockholms brandförsvar
Försvarets Materielverk, FMV
Brandfacket
Generalläkaren
Sverige Kommuner och Landsting, SKL
SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Swedavia AB
Swedish Rescue Training Center, SRTC Skövde
Brandskyddsföreningen
Släckmedelscentralen, SMC, SPBI
Nynäs raffinaderi
OKQ8,SPBI
Dafo Fomtec AB

KemPartner AB
Kidde Sweden AB

Presto AB

Tyco BSP Sweden AB
Nordic Fire and Rescue Service
Örebro universitet
Ekokem f.d. SAKAB
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Anders Danielsson
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Martina Melander

Bilaga 2: Deltagare i mötet med Försvarsmakten
Möte på Kemikalieinspektionen 3 november 2015
Organisation
Försvarsmakten

Generalläkaren
Försvarets Materielverk, FMV

Namn
Folke Borgh
Björn Norrbrand
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Box 2, 172 13 Sundbyberg
08-519 41 100
Besöks- och leveransadress
Esplanaden 3A, Sundbyberg
kemi@kemi.se
www.kemikalieinspektionen.se

SP7

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

2016-04-06
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0831 214
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-04-06 /bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
Datum 2016-04-18

Dnr 2015/KS0831
Ert dnr: BN2015-2357

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för
Norra Sjöbo, Sandsoppen 24
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen vill understryka att en högre exploatering bör studeras i planarbetet.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

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

SP8

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar
Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit initiativ för att underlätta såväl ekonomiskt som regelmässigt för de som vill
uppföra solenergianläggningar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov krävs skall en fast taxa om
2000 tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt att se över och
sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid bygglov för solenergianläggningar.
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Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0363 230
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-01-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2016-04-18

Dnr 2015/KS0363 230

Strategisk Samhällsplanering
Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Tom Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att bygglovsbefrielse införs för
solenergianläggningar i normala fall, samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för
hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden och Borås Elnät AB. Både Samhällsbyggnadsnämnden och
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen, medan Borås Elnät AB nöjer sig
med att påpeka vikten av att kunden tar kontakt i god tid inför en anslutning av en
solcellsanläggning.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrkte efter en omröstning. Andreas Bäckman
(SD) yrkade på avstyrkan, med motiveringar kring snedvriden konkurrens,
säkerhetsrisk och ej försvarbart att utföra gratisarbete. Miljö- och konsumentnämnden
menar att ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås
Stads Miljömål, samt nya Energi- och klimatstrategin. Mindre anläggningar är redan
bygglovsfria, men idag gäller ofta större anläggningar. Installation av solceller kräver
en del byråkrati där bygglovsförfarandet är en del. Att ta bort kravet på bygglov skulle
förenkla installation av solceller och bidra till att fler installationer görs av privata
aktörer. Det finns stort intresse för solenergi i Borås och energi- och klimatrådgivaren
arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka solenergianläggningarna på
bred front.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte och önskar se en lösning med föreslagna
detaljerade texter för vad som ska gälla för * Byggnader utanför detaljplanelagt
område och utanför sammahållen bebyggelse, vad som ska gälla för * En- och
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan eller inom
sammahållen bebyggelse, samt vad som ska gälla * Allmänt. Nämnden förordar
förenkling/bygglovbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda
solenergianläggningar för en-och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. För andra
byggnader inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse gäller fortfarande krav på
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avgiftsbelagd bygglovhandläggning. Sedan tidigare gäller bygglovbefrielse för dylika
anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse, oberoende av byggnadstyp. Oavsett
detaljplan eller inom/utom sammanhållen bebyggelse, ska bedömning ske med
beaktande av kulturhistoriska aspekter.
Samhällsbyggnadsnämnden har redan tagit initiativ för att underlätta såväl ekonomiskt
som regelmässigt för de som vill uppföra solenergianläggningar.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov krävs
skall en fast taxa om 2000 tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt
att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid bygglov för solenergianläggningar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Bakgrund
”Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och vindenergi ska öka,
och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.” (Borås Stads Miljömål 2013-2016)
Ett utmärkt sätt för Borås Stad att medverka till att utbyggnaden av förnybara energikällor är att på
alla möjliga sätt underlätta för privatpersoner, företag och föreningar att skaffa solceller och/eller
solfångare.
Priset på solceller har visserligen fallit kraftigt de senaste åren, men ännu är lönsamheten i en
solenergiinvestering svårbedömd för den enskilde. Hur den långsiktiga lönsamheten blir beror till stor
del på elprisutvecklingen under 10-20 år framåt i tiden.
Dock finns knappast någon tvekan om den samhällsekonomiska lönsamheten, genom att
tillkommande förnybar energi kan medverka till att tränga ut icke hållbar energiproduktion.
Utifrån ovanstående är det viktigt att alla delar av samhället tar sin del av ansvaret för att göra det så
enkelt och billigt som möjligt för den som vill investera i förnybar energi. Borås Stad kan underlätta
för den som överväger att investera i solenergi genom att ändra bygglovshanteringen.

Därför föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar
•
•

att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall
att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering av bygglov för att installera solceller eller
solfångare.

Tom Andersson (MP)
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REMISSVAR
Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Engberg

2015-09-24

2015/SBF0062

Kommunstyrelsen

Motion: Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid
installation av solenergianläggningar
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0363

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot en motion på remiss. Författaren till motionen vill att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt
för hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen och önskar se följande lösning:
Byggnader utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse
Solenergianläggning för byggnad utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse
är bygglovbefriad. Bygglovbefrielsen gäller endast då anläggningen placeras på taket och monteras längs
med takfallet (takets lutning). Undantag görs för byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla eller ligger inom område med kulturhistoriskt värdefull miljö.
En- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan eller
inom sammanhållen bebyggelse
Solenergianläggning inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse är
bygglovbefriad för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Bygglovbefrielsen gäller endast då anläggningen placeras på taket och monteras längs med
takfallet (takets lutning). Undantag görs då anläggning påverkar bestämmelser om utformning i gällande
detaljplan. Detta kan exempelvis gälla färg- och materialval eller då detaljplanen inte medger solenergianläggningar. Undantag ska också göras för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla eller ligger
inom område med kulturhistoriskt värdefull miljö.
Allmänt





solenergianläggningar får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att
solenergianläggningar kan skapa reflexer eller påverka ljusförhållanden
solenergianläggning ska, så långt det är möjligt, anpassas till områdets karaktär
fristående solenergianläggning på marken är bygglovbefriad
solenergianläggning på husfasad/vägg kräver bygglov

För solenergianläggning på andra byggnader än ovan beskrivna krävs alltid bygglov. Innan en åtgärd
vidtas ska Samhällsbyggnadsnämnden alltid kontaktas för besked om
bygglovbefrielse/bygglovplikt för den planerade solenergianläggningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Thomas Svensson
Ordförande

Rita Johansson
Förvaltningschef
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5. Yttrande från Borås Elnät över motion : Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
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Formellt yttrande är inte att vänta från Borås Elnät , påtalar dock behov av kontakt före en anslutning av en solcellsanläggning

ons 2015‐12‐09 13:24
Stefan Claesson <Stefan.Claesson@boraselnat.se>
Hej Monica!
Er remiss har troligen kommit på villovägar så vi har tyvärr inte sett den. Men med ledning av din
korta förklaring om vad den avser, att "Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar" så tror jag inte att vi har något att tillföra då vi inte är del i
bygglovsprocessen. Möjligtvis vill jag påpeka att det är viktigt att kunden, i god tid innan installation,
tar kontakt med oss inför en anslutning av en solcellsanläggning.
Som information så har vi tidigare svarat på en remiss om Mikroproduktion.
Med vänlig hälsning

Stefan Claesson
Affärsområdeschef elnät
Direkt: 033-357252

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås
Telefon: 033-35 72 00
Telefax: 033-35 73 25
www.boraselnat.se

Från: Monica Lindqvist [mailto:Monica.Lindqvist@boras.se]
Skickat: den 3 december 2015 16:22
Till: Kundservice
Ämne: Vem handlägger remissen Kommunstyrelsen sänt till Borås Elnät om solenergianläggningar?

Hej. Vi sände en motion på remiss till Borås elnät,med önskar om svar senast 1 oktober, men har
inget svar erhållit.
Det handlade om att "Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar".
Jag försöker få fram om vi kan vänta något svar från er eller om ni formellt avtår från att yttra er,
men vet inte hur jag får tag i er handläggare.
Kan ni hjälpa mig, så vi kommer vidare i den politisk beslutsgången?
Hälsningar
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 73 22. 0768-88 73 22 - Webbplats boras.se
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Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation
av solenergianläggningar. Motion av Tom Andersson (MP)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0363)

Sammanfattning
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering
av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads
Miljömål.
Att ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller och bidra till att
fler installationer görs av privata aktörer. Det finns ett stort intresse för solenergi i
Borås och energi- och klimatrådgivaren arbetar tillsammans med flera andra aktörer
för att öka solenergianläggningarna på bred front.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering
av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Miljöförvaltningens synpunkter
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads
Miljömål. Ökad förnybar energiproduktion är dessutom en av åtta strategier i Energioch klimatstrategin som är antagen av Miljö- och konsumentnämnden och på väg för
vidare behandling i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Det är idag
bygglovsfritt att installera solenergianläggningar om de är mindre än 8 m2.. 8 m2 är en
passande storlek för solfångare för varmvatten, men idag är de flesta anläggningar
större. När det gäller solcellsanläggningar så är de oftast runt 20 m2.

Miljöförvaltningen
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Energi- och klimatrådgivarnas nätverk i Västra Götalands län har gjort en
undersökning av vilka kommuner som kräver bygglov för installation av solceller. Av
49 kommuner svarade 44. 32 av dessa krävde inget bygglov om solcellerna följde
taklutningen. Vissa begränsningar förekom i storlek och sammanhållen yta.
Resterande 12 kommuner kräver bygglov för samtliga installationer.
Installation av solceller kräver en del byråkrati där bygglovsförfarandet är en del.
Övriga delar i processen är:
•
anmälan till nätägare
•
ansökan om solcellsstöd alternativt ROT- avdrag
•
momsregistrering
•
avdrag för elförsäljning på deklarationen
•
ansökan om elcertifikat och certifikatskonto
•
försäljning av överskottsel.

Jonas Edin
Tf. Miljöchef
Bilaga
Motion
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Susanne Arneborg
Energisamordnare
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Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar. Motion av Tom Andersson (MP)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0363)

Sammanfattning
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering av
bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads Miljömål.
Att ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller och bidra till att fler
installationer görs av privata aktörer. Det finns ett stort intresse för solenergi i Borås
och energi- och klimatrådgivaren arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka
solenergianläggningarna på bred front.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Yrkande
Andreas Bäckman (SD) yrkar att nämnden avstyrker motionen.
Ordföranden Anita Persson (V) yrkar att nämnden tillstyrker motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar förslaget att
tillstyrka motionen.
Omröstning begärs.
Ja-röst för tillstyrkan av motionen.
Nej-röst för avstyrkan av motionen.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Karl-Eric Nilsson (C), Lasse Jutemar (MP), Katrine
Andersson (M), Jan-Åke Carlsson (S), Inga-Britt Olsson (M), Cristina Nichta (S),
Marcus Nilsen (FP) och Anita Persson (V) samt nej av Andreas Bäckman (SD).
Nämnden beslutar med 8 röster mot 1 att tillstyrka motionen.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Reservation
Andreas Bäckman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Bilaga
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

