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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 23 april 2012, kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

Kc

1
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Svar på motion av Olle Engström (M) och Eike Jünke (M):
Finansiera en professur inom forskningsområdet resursåtervinning!
(2011/KS0829 106-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund
2012.

(Förbundsstyrelsens protokoll den 8 mars 2012,
§ 9-16)
(2012/KS0136 106-1)
(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Remiss om förslag till ändring i föreskrifterna och
allmänna råden SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

(Ärendet skickat till Stadsdelsnämnden Öster för
fortsatt handläggning)
(2012/KS0302 779-3)
b)

Stimulansmedel äldre 2011

(Borås Stad har lämnat redovisning till Socialstyrelsen
av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg
om äldre personer 2011. Fortsättningsvis ansvarar
Stadsdelsnämnd Öster för dessa redovisningar)
(2011/KS0519 047-3)
(Förslag: a–b till handlingarna)
M

M

1

2

Utbyggnad av Västra Viared, projekteringsuppdrag för Norra
Viared och Nordskogen.
(2012/KS0323 251-2)

(Bil)

Försäljning av Torpa-Hestra 4:9, Hestraäng 5 samt cirka 1480 m 2
av Hestraäng 4.
(2012/KS0158 253-2)
(Bil)
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Emissionsavtal för certifikatsprogram.
(2012/KS0267 040-1)

(Bil)

Götalandsbanan.
(2012/KS0292 532-1)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Oket 3, Skiftesgatan 7.
(2011/KS0671 253-2)

(Bil)

Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Bostäder i Borås .
(2012/KS0174 107-1)

(Bil)

Remiss avseende förslag om gemensam flyktingmottagning i
Sjuhärad.
(2010/KS0767 133-3)

(Bil)

Ansökan från Kjerséns Group AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås kommun.
(2012/KS0202 612-3)

(Bil)

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande
som huvudman för en fristående skola i Alingsås kommun.
(2012/KS0201 612-3)

(Bil)

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Borås kommun.
(2012/KS0197 612-3)

(Bil)

E

9

Ansökan från Flora Dekor Alingsås HB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Vårgårda kommun.
(2012/KS0185 612-3)
(Bil)

E

10

Årsredovisning 2010 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2011/KS0300 107-1)

(Bil)

Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2012/KS0322 107-1)

(Bil)

Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund.
(2012/KS0243 107-1)

(Bil)
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E
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15
16
17

18
19

Avveckling av Götaskolan.
(2112/KS0269 291-3)

(Bil)

Årsredovisning 2011 för Sjuhärads samordningsförbund.
(2012/KS0277 107-1)

(Bil)

Textilmuseum Simonsland 2013.
(2011/KS0278 042-3)

(Bil)

Ökade kommunbidrag till nämnderna under 2012.
(2012/KS0342 041-1)

(Bil)

Anslag för ombyggnad och förändring av lokaler i Norrbyskolan.
(2011/KS0531 287-2)

(Bil)

Sobacken, projektets genomförande.
(2008/KS0187 107-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Information från Socialstyrelsen om uppdrag att
utbetala bidrag till kommuner för att förstärka
sociala insatser i samband med en ny vårdform

(Ärendet är översänt till Sociala omsorgsnämnden
för handläggning).
(2007/KS0576 047-3)
b)

Synpunkter på förslag gällande korttidsplatser i
Borås Stad.

(Skrivelsen är besvarad av Lena Palmén (S)
(2012/KS0291 735-3)
c)

Nybyggnad av förskola i Hestra, Norrby - framställan
om projekteringsuppdrag.

(Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag till projekteringsuppdrag för
förskola på Hestra. Behandlat av Kommunstyrelsen
2012-03-26)
(2011/KS0134 290-2)
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d)

Ansökan om medel för pilotprojekt för ett förenklande
brukarverktyg och administrativt stödsystem i förskolan

(Behandlat i ärendet om Ökade kommunbidrag till
nämnderna under 2012)
(2012/KS0153 710-3)
(Förslag: a–d till handlingarna)
SP

1

Detaljplan för Östra Viared.
(2012/KS0303 214-2)

(Bil)

SP

2

Borås Elnäts åtgärder för etablering av verksamhetsområde Östra
Viared.
(2012/KS0310 373-2)
(Bil)

SP

3

Anmälan om delegationsbeslut:
a)

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning utanför detaljplanelagt område under
tiden 2012-04-02 (ärendenr 3-5/2012)
(2012/KS0066 216-2)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

4

Anmälningsärende:
a)

Svar på motion av Monica Johansson (C):
Pendelparkering bra för miljön

(Överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för
handläggning)
(2009/KS0401 315-2)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Olle Engström (M) och Eike Jünke (M):
Finansiera en professur inom forskningsområdet
resursåtervinning!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

2012-04-03

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-12

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0829 106
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2012-03-22, Svante Stomberg

Programområde: 1
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Olle Engström (M) och Eike
Jünke (M): Finansiera en professur inom
forskningsområdet resursåtervinning!
Olle Engström (M) och Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad förordar Högskolan i Borås att inrätta en
professur för forskning inom området resursåtervinning med fokus på
materialåtervinning.
Borås Stad stödjer aktivt organisationen Waste Recovery – International
Partnership som arbetar med lösningar inom miljöteknik. Genom att inrätta en
professur för forskning inom området resursåtervinning med inriktning på
organisk och oorganisk materialåtervinning utvecklas kunskaperna inom
området.
Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom forskningsområdet
resursåtervinning med bl. a. biogas, förbränning och förgasning, logistik,
plaståtervinning, livscykelanalys och sociala aspekter. Det finns professurer
och/eller forskare som utvecklar såväl forskningen som utbildningen inom
samtliga dessa områden.
Inom forskningsområdet materialåtervinning förekommer vissa områden som
t.ex. plaståtervinning, men återvinning av andra organiska och oorganiska
material ingår inte i dagens forskning. Syftet med en ny professur är att stärka
hela forskningsområdet resursåtervinning med ytterligare en inriktning mot
återvinning av oorganiskt material. En ny professur förstärker forskningsområdet
organiskt material som kan bidra till att optimera processer och material för
energiproduktion i det planerade Energiverket på Sobacken. Professuren är i
också i linje med skapandet av det nya innovationscentret på Simonsland.
Borås Stad verkar i sina överläggningar med Högskolan i Borås för att en tjänst
inriktas inom detta område.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

2011/KS0829 106

MOTION

2011-12-15

Finansiera en professur inom forskningsområdet resursåtervinning!

Organisationen Waste Recovery – International Partnership har under snart sex års tid
utvecklats snabbt. Idag har man avtal med fyra städer i Brasilien och på tur står miljonstäder i
Indonesien, Kina, Vietnam, Laos, Kambodja och Nigeria. Även vissa kontakter med
Bulgarien och Moldavien är nu etablerade. Inom miljöteknik är konceptet världsunikt och
Waste Recoverys lösningar efterfrågas i hela världen.
I samma hastighet som kunskapsklustret expanderar ökar även behovet av fördjupad och
utökad kunskap inom resursåtervinning. Redan idag är detta ett av Högskolan i Borås
viktigaste strategiska forskningsområden. Den grundläggande kunskapen man besitter skulle
dock kunna utvecklas ytterligare genom utökade resurser. Därför anser vi att en av de
professurer som Borås Stad garanterat att finansiera i samband med projektet Simonsland,
skall avsättas för forskning inom resursåtervinning med fokus på materialåtervinning.
Att investera i en professur inom forskningsområdet resursåtervinning är synnerligen viktigt
med tanke på den stora satsning som Borås Stad nu planerar att göra i det nya energi- och
avloppsreningsverket på Sobacken. Dessutom går det helt i linje med skapandet av det nya
innovationscentret på Simonsland.
Vår vision är att Borås Stad även fortsättningsvis skall ligga i framkant vad det gäller
miljöfrågor och att staden skall kunna fortsätta sprida sin kompetens, teknologi och produkter
till utvecklingsländer. Om man satsar på en kunskapsutveckling inom resurs- och
materialåtervinning kommer Borås Stad kunna utveckla och stärka sitt internationella
samarbete med andra städer och fortsätta vara ett erkänt namn i olika miljösammanhang.

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige beslutar att:

– Föreslå Högskolan i Borås att inrätta en av professurerna, som Borås Stad lovat att
finansiera under tio år i samband med projektet Simonsland, för forskning inom området
resursåtervinning med fokus på materialåtervinning.

Tjänstens inriktning exemplifieras i bilagd befattningsbeskrivning.

Olle Engström (M)
Eike Jünke (M)

Befattningsbeskrivning
Ny professur inom:
Forskningsområdet: Resursåtervinning med inriktning på organisk och oorganisk
materialåtervinning.
Bakgrund: Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom forskningsområdet
resursåtervinning med bl.a. biogas, förbränning och förgasning, logistik, plaståtervinning,
livscykelanalys och sociala aspekter. Inom samtliga områden ligger vi långt fram med
forskningen, tack vare att det idag finns egna professurer och/eller forskare som utvecklar
såväl forskningen som utbildningen.
Inom forskningsområdet materialåtervinning är situationen något annorlunda. Vissa områden
som t.ex. plaståtervinning förekommer, men återvinning av andra organiska och oorganiska
material ingår inte i dagens forskning.
Syftet med en ny professur inom området resursåtervinning är att:
• Stärka hela forskningsområdet resursåtervinning med ytterligare en inriktning mot
återvinning av oorganiskt material. Ett område som måste förstärkas ytterligare för
att Borås Stad ska stå väl rustad inför framtiden.
•

Den nya professuren ska ytterligare förstärka forskningsområdet inom också organiskt
material som kan bidra till att optimera processer och material för energiproduktion i
det planerade nya Energiverket på Sobacken. Ett mycket viktigt mål för att bibehålla
vår tätposition inom området resursåtervinning i världen.

Målsättning:
• Genom forskningsinsatser på nya material ska målet med den nya professuren vara
att generera renare fraktion ur avfall på såväl befintligt som nya material för rötning,
förbränning och återvinning.
Sammanfattning: Borås Stad har i och med det väl utvecklade samarbetet mellan parterna i
Waste Recovery – International Partnership en unik möjlighet att ytterligare stärka den lokala
kompetensen som finns i detta samarbete. Kunskapsklustret Waste Recovery är världsunikt
och kommer i framtiden, genom ytterligare satsningar att vara ett starkt kunskapsområde.
Detta sätter både Borås Stad och övriga parter i Waste Recovery på världskartan, vilket skapar
tillväxt i vår region.

Mohammad Taherzadeh, forskare inom resursåtervinning, Högskolan i Borås
Olle Engström (M), ledamot i Kommunfullmäktige och Borås Energi och Miljö AB
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Utbyggnad av Västra Viared, projekteringsuppdrag för Norra
Viared och Nordskogen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Exploateringsförslaget för Viared Väst etapp 1 och 3 godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på Västra Viared samt för komplettering av Segloravägen anslås
52 540 000 Kr för 2012.
Gatukostnader kommer att tas ut inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra erforderlig
gatukostnadsutredning samt att besluta om fördelningen av kostnaderna.
Fastighetsreglering enligt FBL 5:8a samt förtida tillträde begärs.
Ur investeringsprogrammets anslag för exploateringsområden godkänna en utgift på 3 000 000 Kr för inledande
projektering av Norra Viared och 1 000 000 Kr för projektering vid detaljplaneändring av Nordskogen.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras (enligt bilaga) så att bl a en ledningsgrupp
tillskapas.
2012-04-05

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-05

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0323 251
Handläggare: Britt Andersson, tfn 35 85 96
Datum/avdelningschef: 2012-04-04/Britt Andersson

Programområde: 2
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2012/KS0323 251

Britt Andersson
35 85 96
Kommunfullmäktige

Utbyggnad av Västra Viared, projekteringsuppdrag för Norra Viared och Nordskogen
Bakgrund
I Borås saknas i stort sett byggklar industrimark. Näringslivsenheten bedömer att
det bara finns ett fåtal tomter kvar på Viared. Ett brett utbud av tomter måste
kunna erbjudas då verksamheter har olika krav på tomtstorlek, läge, byggnadsutformning o dyl. Under de senaste tiotal åren har kommunen sålt ca 9 ha
industrimark per år.
Ovan beskrivs en situation där det är synnerligen angeläget för kommunen, att
med den efterfrågan som råder på industrimark, så snart som möjligt kunna
erbjuda mer industrimark.
De områden som finns och är aktuella i diskussionen är Nordskogen, Kyllared,
samt Östra, Västra och Norra Viared. De har var och en sina komplikationer.
Det kan vara läge, detaljplanesituation, markägostruktur, kostnad, terrängförhållande mm.
Västra Viared
Beträffande Västra Viared antog kommunfullmäktige en detaljplan förra året
som totalt omfattar ca 90 ha industrimark. Kommunen äger till den största delen
marken i de östra (etapp 1) och västra delarna (etapp 3) av detaljplanen. Mittenområdet (inom etapp 2) är dock huvudsakligen i privat ägo. Västra Viared skall
tekniskt sett anslutas till det befintliga Viared avseende ledningar tillfart o dyl. De
kompletterande arbeten som krävs på Segloravägen medför att vissa tomter görs
byggklara även här.
Norra Viared
I slutet av 2011 blev detaljplanen för Norra Viared (ca 12 ha industrimark) klar.
Norra Viared bedöms av Näringslivsenheten som ett mycket eftertraktat
industriområde, kanske t o m mer efterfrågat än Västra Viared. Norra Viared
anses vara lättare att exploatera än Västra Viared. Då det ur anläggningssynpunkt, och därmed också ur ekonomisk synpunkt, är en fördel att kunna
samordna anläggningsarbetena på Västra Viared och Norra Viared föreslås
nedan ett uppdrag att samtidigt exploatera Norra Viared. En utbyggnad av gatan
inom Norra Viared är även en förutsättning för att det privata bostadsområdet
Viared Strand skall kunna bebyggas (planarbete pågår).
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Nordskogen
För Nordskogen finns en detaljplan som innehåller industrimark. Genomförandet av detaljplanen är inte påbörjad. Med den nuvarande utformningen av
detaljplanen har det bedömts omöjlig att genomföra den ekonomiskt sett.
Kommunstyrelsen har därför gett ett uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att
ändra detaljplan för Nordskogen. De första 14 hektaren avses i så fall vara klara
för försäljning år 2015.
Västra Viared etapp 1- projekteringsuppdrag och organisation
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2011 att Kommunstyrelsens markenhet skulle ansvara för exploateringen av Västra Viared etapp 1. En styrgrupp
tillsattes för planerings –och projekteringsskedet som bestod av representanter
från samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning, tekniska förvaltningen,
servicekontoret, stadskansliet och IBAB.
Organisationen bygger på att man tar tillvara den kompetens som finns inom
förvaltningarna och samverkar med ett gemensamt ansvar för ett gemensamt
mål. Detta arbetssätt hindrar inte att man inom gruppen har olika roller och
grundansvar. Markavdelningen svarar för samordningen, Stadskansliet för den
ekonomiska hanteringen och Tekniska förvaltningen för projekteringen.
Servicekontoret svarar utifrån projekteringsunderlag och lämnade kostnadskalkyler för det praktiska genomförande med egna resurser eller upphandlade
entreprenader. I samband med utförandet beräknar Servicekontoret att i stor
utsträckning anlita utomstående entreprenörer. Servicekontoret bedömer att ca
80 procent av arbetena (eller totalt ca 190 mKr) kommer att utföras av aktörer
på öppna marknaden. Dessa aktörer kommer att upphandlas på gängse sätt
enligt LOU i den mån ramavtal eller dyl inte redan finns.
Kommunstyrelsen fick 2,0 mKr till förfogande för inledande projektering.
Denna projektering är nu genomförd.
Då det praktiska genomföras nu skall påbörjas kommer organisationen att
förstärkas, se bilaga och nedanstående avsnitt angående utbyggnadsförslag och
organisation.
Viared Västra etapp 1 och 3 –utbyggnadsförslag och organisation
Då industrimark skall kunna iordningsställas och försäljas till ett rimligt pris bör
genomförandet inte avse endast etapp 1 utan även etapp 3 måste införlivas. De
massor och bergskross som finns inom etapp 1 måste av ekonomiska skäl
placeras inom etapp 3 där det finns brist. Den förprojektering som nu är gjord
omfattar därför etapp 1 och 3.
En utbyggnad som omfattar etapp 1 och 3 innebär att tomterna bli klara för
byggnation inom 5-7 år. Den östra delen av etapp 1 (öster om ravin) bör t o m
bli byggklar om knappt ett år. Denna utbyggnad innebär dessutom att vissa
tomter utmed Segloravägen inom det befintliga Viaredsområdet också görs
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byggklara. De tomter som kan erbjudas marknaden vid i början av nästa år bör
omfatta totalt ca 10 ha.
Då utbyggnaden av etapp 1 och 3 genomförs byggs den södra gatan genom
etapp 2 . Denna gata behövs för transporter redan under utbyggnadstiden mellan
etapp 1 och 3. Huvuddelen av marken inom etapp 2 är idag privatägd. I den mån
gatumarken inte kan förvärvas frivilligt kan marken lösas in med stöd av
detaljplanen vid en lantmäteriförrättning (FBL 5:8a). Ersättning till markägare
beslutas av då lantmätaren. Förtida tillträde kan begäras. Kommunens kostnad
för att bygga ut gatan i området kan fördelas mellan markägare som har rätt att
använda gatan (gatukostnader).
Kalkyler och kostnader
Inledande projektering av etapp 1 och 3 har utförts av Tekniska förvaltningen.
Denna projektering ligger till grund för de kalkyler som Servicekontoret gjort.
Projektering och kalkyler grundas på tillgängligt material och i den mån
förändringar kommer att ske under arbetets gång skall kostnaden justeras.
Sammanställning av totalkostnader (ca)
Komplettering av Segloravägen
Etapp 1
Etapp 3
Summa ca

6,54 mKr
161,78 mKr
68,40 mKr
236,7 mKr

(236,72)

Projektets huvudsakliga kostnadsposter inkl Segloravägen fördelas enligt
följande:
Gata (inkl belysning, Gcm-banor)
27,63 mKr
Grovplanering
196,14 mKr
Övrigt (El, Bodar, rivning av byggnader mm)
12,95 mKr
Summa ca
236,7 mKr
(236,72)
Bedömt anslagsbehov uppdelat per år
2012
Segloravägen
Etapp 1 o 3
2013
Etapp 1 o 3
2014-2018
Etapp 1 o 3
Summa ca

6,54 mKr
46,0 mKr
46,0 mkr
27,64 mKr/år
236,7 mKr
(236,74)

Ovanstående anläggningskostnad motsvarar 425 :-/m2. Kostnad för förvärvad
mark, flyttning av kraftledning o dyl tillkommer.
I ovanstående kostnader ingår inte kostnad för anläggande av VA-ledningar.
Denna kostnad kommer Servicekontoret att debitera kommunstyrelsen i
egenskap av exploatör. Kommunstyrelsen kommer sedan i sin tur
vidarefakturera Borås Energi och Miljö.
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Intäkter markförsäljning
Näringslivsenheten bedömer att ett försäljningspris på grovplanerad mark på
Viared uppgår till ca 475 :/m2 jämte 80:- /m2 för mark med skyltläge. För de
ytor som ingår i etapp 1 och 3 och tillkommande tomter på Segloravägen blir
intäkten i så fall totalt ca 276 mKr.
Organisation
Inför det praktiska genomförandet skall organisation förändras så att en
övergripande ledningsgrupp tillsätts. Ledningsgruppen skall ha en politisk
representation och deltagande av bl a berörda förvaltningschefer (se bilaga).
Tillskapandet av ledningsgruppen borgar för en övergripande kontroll och
stabilitet. Detta projekt kommer att pågå under längre tid. Redovisade
kostnadsbedömningar o dyl är preliminära och gjorda efter de förutsättningar
och arbetsupplägg som gäller nu. Det är naturligt att dessa förutsättningar
kommer att förändras över tiden. Det kan t ex gälla efterfrågan på industrimark i
stort eller enskilda etableringar där arbetsupplägget måste förändras för att
tillgodose önskemål om tomter. Större förändringar och justeringar skall
rapporteras och diskuteras i ledningsgruppen. Ledningsgruppen skall fortlöpande
ges ekonomisk information om hur projektet framskrider.
Viared västra etapp 2
Om avsikten är att kunna erbjuda industrimark inom rimligt tid är det inte
aktuellt att iordningställa etapp 2 för byggnation. Den privatägda marken inom
etapp 2 vilken innehåller stora mängder fyll/bergkross blir då tämligen
ointressant för exploatering, i vart fall med kommunen som exploatör, eftersom
kommunens syfte i grunden inte är att bedriva krossverksamhet utan
tillhandahålla industrimark. Att bedriva krossverksamhet i den omfattning som
etapp 2 skulle medföra innebär dessutom mycket stora ekonomiska risker då
ekonomin i ett sådant projekt blir starkt beroende av hur produkterna kan
avsättas på marknaden. Med etapp 2 skulle färdigställandetiden bli betydligt
längre än 5-7 år, kanske upp till 15-20 år eller mer.
Norra Viared, projekteringsuppdrag
Inledande projektering och kalkylering påbörjas på Norra Viared. Avsikten är att
Norra Viared skall kunna erbjudas marknaden t o m innan all mark inom etapp 1
och 3 blir byggklara. En samordning mellan områdena ger stora synergieffekter.
Områdena ligger nära varandra och anläggningsarbetena kan bedrivas rationellt.
Samordningen motiveras också ur ekonomisk synpunkt. Medel för inledande
projektering av Norra Viared (3,0 mKr) bör anslås.
Nordskogen, projekteringsuppdrag
Som framgått ovan pågår en detaljplaneändring för Nordskogen. För att kunna
göra den projektering som krävs i samband med detaljplaneändringen begärs ett
anslag om 1,0 mKr.
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Britt Andersson
35 85 96
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Exploateringsförslaget för Viared Väst etapp 1 och 3 godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på Västra Viared samt för komplettering
av Segloravägen anslås 52 540 000 Kr för 2012.
Gatukostnader kommer att tas ut inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag
att genomföra erforderlig gatukostnadsutredning samt att besluta om fördelningen av
kostnaderna.
Fastighetsreglering enligt FBL 5:8a samt förtida tillträde begärs.
Ur investeringsprogrammets anslag för exploateringsområden godkänna en utgift på
3 000 000 Kr för inledande projektering av Norra Viared och 1 000 000 Kr för projektering
vid detaljplaneändring av Nordskogen.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras (enligt bilaga) så
att bl a en ledningsgrupp tillskapas.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Britt Andersson
Markchef

Kommunstyrelsen KS
Beställare
Projektering
Kontroll

Teknisk konsult
för
projektering,
kontroll etc.=
Tekniska
Förvaltningen
Kontaktenheter
Vid projektering,
etc.
Projekteringskonsulter
Gata=Tekn.
förvaltningen
VA=BEMAB
EL=BENAB
Samt övriga
intressenter

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

2012-02-28

Samarbetspartner
Servicekontoret

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

Produktionsgrupp
Operativ projektledare B1
Tekniska Förvaltningen B2
Servicekontoret B3
Övriga B4

Underleverantör t.ex
Bergsprängning
Transporter
Schakt
Material m.m
Förklaringar – förslag på namn
A1 Britt Andersson, Samhällsbyggnadsförv
B1 Ej klart
A2, B2 Johan Persson /Alf Ivarsson Tekniska Förv.
A3, B3 Ulf Raneby / Bernt Lundberg Servicekont.
A4 Christer Johansson, KLK / KS
B4 Övriga konsulter, entr, intressenter etc. efter
behov
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Försäljning av Torpa-Hestra 4:9, Hestraäng 5 samt
cirka 1 480 m2 av Hestraäng 4
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige har begärt att få köpa till mark för parkering vid deras
fastighet Hestraäng 2. Avtal med sedvanliga villkor har skrivits. Priset är satt till 450 kr/m2. Tillträde
och betalning sker 2012-05-02.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer Torpa-Hestra 4:9, Hestraäng 5 samt cirka 1 480 m2 av Hestraäng 4 till Jesu Kristi Kyrka av Sista
Dagars Heliga i Sverige för 810 000 kronor.

2012-04-11

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-11

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0158
253
Handläggare: Anna Edman, tfn 35 72 95
Datum/avdelningschef: 2012-03-26/Britt Andersson

Programområde: 2

Mellan Borås Stad genom dess Kommunstyrelse, 501 80 Borås, nedan kallad Kommunen,
och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige, orgnr 857203-8225, Energigatan 17D,
434 37 Kungsbacka, nedan kallade Köparen, träffas härmed följande

KÖPEAVTAL
1 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING
Kommunen överlåter Borås Torpa-Hestra 4:9, Borås Hestraäng 5 samt ca 1 480 m2 av Borås
Hestraäng 4 till Köparen.
Området är markerat på bifogad karta.
2 KÖPESKILLING
Köpeskillingen uppgår till totalt åttahundratiotusen (810 000) kronor.
3 BETALNING
Köpeskillingen skall betalas senast 2012-05-02.
4 TILLTRÄDE
Tillträdet sker 2012-05-02.
5 KÖPEBREV
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts utfärdar Kommunen köpebrev.
6 LAGFART
Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats och området reglerats.
7 FASTIGHETSREGLERING
Området ska regleras in i Köparens fastighet Borås Hestraäng 2. Kommunen ansöker om
fastighetsreglering som betalas av Köparen.
8 SKATTER OCH AVGIFTER
Kommunen betalar alla för det överlåtna områdets utgående skatter och avgifter fram till
tillträdesdagen. Köparen betalar motsvarande kostnader för tiden därefter.
9 OMRÅDETS SKICK
Området säljes i det skick det befinner sig i vid tecknandet av detta avtal.
10 GILTIGHET
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta villkor inte uppfylls, skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part och Kommunen återbetalar då
köpeskillingen till Köparen utan ränta.

___________________________________________________________________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Köparen tagit var sitt.
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Emissionsavtal för certifikatsprogram
I enlighet med av Kommunfullmäktige antagna Riktlinjer för finansverksamheten beslöt
Kommunstyrelsen den 19 september 2011 att starta upp ett certifikatsprogram, vilket innebär kortfristig
upplåning där Borås Stad emitterar certifikat på kapitalmarknaden. Det huvudsakliga argumentet för ett
certifikatsprogram var att skapa ytterligare en möjlig finansieringskälla jämte traditionell bankupplåning
och upplåning via Kommuninvest, för att vid varje separat upplåningstillfälle framöver kunna erhålla en
för kommunkoncernen så fördelaktig finansiering som möjligt.
Certifikatsprogrammet föreslås få en ram på 1 miljard kronor. Detta är den totala ramen inom vilket
Borås Stad har möjlighet att emittera certifikat. Certifikatsramen ska inte förväxlas med stadens
upplåningsram. Upplåningsramen, som anger vilken volym Kommunstyrelsen ges möjlighet att uppta
nya lån, fastställs av Kommunfullmäktige årligen. Alla emissioner som görs inom certifikatsprogrammet
skall rymmas inom den av Kommunfullmäktige beslutade låneramen, och varje separat emittering
föreslås jämställas med traditionell bankupplåning och lyda under gällande delegation för
likviditetsfrågor avseende upptagande av lån m.m. Certifikatsramens storlek är föreslagen utifrån
bedömd framtida andel av kommunkoncernens lånebehov. När nuvarande banklån omsätts framöver
är bedömningen att upp till en miljard kronor är en lämplig andel av total låneskuld att ha som kort
kapitalbunden upplåning genom certifikat, och övrig andel av kommunkoncernens totala lånebehov
upplånas via banker och Kommuninvest.
Som arrangör av certifikatsprogrammet föreslås Handelsbanken, och som emissionsinstitut föreslås
Handelsbanken, Nordea och SEB.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med bilagda Emissionsavtal och IPA-avtal, om en ram för Borås Stads
certifikatsprogram på 1 000 000 000 (en miljard) kronor, att uppdra åt Handelsbanken att vara arrangör, att uppdra
åt Handelsbanken, Nordea och SEB att vara emissionsinstitut, samt att emissioner inom certifikatsprogrammet kan
beslutas i enlighet med Kommunstyrelsens gällande delegation för likviditetsfrågor för upptagande av lån.

2012-03-29

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-03-29

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0267 040
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2012-03-28, Christer Johansson
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Götalandsbanan
Kommunalförbundet föreslår en samlad informationsinsats angående Götalandsbanan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
För en samlad informationsinsats angående Götalandsbanan anslås 100 000 kronor.
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Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson

Datum
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Samverkan
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Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0292 532
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson, tfn 033-35 70 41
Datum/avdelningschef: 2012-04-02, Christer Johansson

2012-03-12

Medlemskommunerna Sjuhärads
kommunalförbund

Intensifiering av arbetet med Götalandsbanan våren 2012
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 26 januari att omprioritera
100.000 kr av de redan beslutade projektmedlen från 2011 års tillväxtbudget
avseende projekt Götalandsbanan i Sjuhärad till en snar informationskonsultinsats,
samt att rekommendera medlemskommunerna att särskilt medfinansiera en sådan
aktivitet med motsvarande en krona per kommuninvånare.
Sjuhärads kommunalförbund och dess medlemskommuner har under lång tid arbetat
med frågan om Götalandsbanans tillkomst. Arbetet har skett i olika projekt och studier
tillsammans med aktörer t.ex. inom Europakorridoren samt i samband med det nu
aktuella projektet TTP tillsammans med regionerna Jönköping och Östsam.
Även med ett gediget faktaunderlag, en väl genomförd idéstudie och mycket
bakgrundsmaterial så har det varit svårt att nå fram med information till nationell
beslutsnivå. Inför vårens proposition finns ett behov att understryka vikten av
Götalandsbanan. De områden som är av vikt att fokusera på är kapacitet,
arbetsmarknad och tillväxt.
Som ett led i informationsarbetet föreslogs därför direktionen dels fatta beslut om att
omfördela 100.000 kr från 2011 års beslutade projektmedel till en riktad
informationskonsultinsats och dels rekommendera medlemskommunerna att växla upp
aktivitetens finansiering med motsvarande en krona per kommuninvånare.
Medlemskommunerna rekommenderas nu att behandla ärendet och inkomma med
svar till Sjuhärads kommunalförbund senast 20120430.

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-01-26 § 12

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-01-26

§ 12
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Intensifiering av arbetet med Götalandsbanan vår 2012
Sjuhärads kommunalförbund och dess medlemskommuner har under lång tid arbetat
med frågan om Götalandsbanans tillkomst. Arbetet har skett i olika projekt och studier
tillsammans med aktörer t.ex. inom Europakorridoren samt i samband med det nu
aktuella projektet TTP tillsammans med regionerna Jönköping och Östsam.
Även med ett gediget faktaunderlag, en väl genomförd idéstudie och mycket
bakgrundsmaterial så har det varit svårt att nå fram med information till nationell
beslutsnivå. Inför vårens proposition finns ett behov att understryka vikten av
Götalandsbanan. De områden som är av vikt att fokusera på är kapacitet,
arbetsmarknad och tillväxt.
Som ett led i informationsarbetet föreslås därför direktionen dels fatta beslut om att
omfördela 100.000 kr från 2011 års beslutade projektmedel till en riktad
informationskonsultinsats och dels rekommendera medlemskommunerna att växla upp
aktivitetens finansiering med motsvarande en krona per kommuninvånare.

Direktionen beslutar
att omprioritera 100.000 kr av de redan beslutade projektmedlen från 2011 års
tillväxtbudget
avseende projekt Götalandsbanan i Sjuhärad till en snar informationskonsultinsats,
samt
att rekommendera medlemskommunerna att särskilt medfinansiera en sådan aktivitet
med motsvarande en krona per kommuninvånare.

Vid protokollet
Sara Thiel
Sekreterare
Justerat av
Margareta Lövgren
Ordförande

Lars Holmin

Justeringen tillkännagiven den 15 februari 2012
Rätt utdraget betygar:

Lena Brännmar
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Försäljning av fastigheten Oket 3, Skiftesgatan 7
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad säljer fastigheten Oket 3 till Johan Appelqvist & Anna Krantz för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.
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Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0671 253
Programområde: 2
Handläggare: Jonny Ekunger, tfn 033-357129
Datum/avdelningschef: 2012-03-01, Christer Johansson
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2011/KS0671

Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Oket 3, Skiftesgatan 7
Lokalförsörjningsnämnden har till Kommunstyrelsen inkommit med förslag om
att sälja fastigheten Oket 3, Skiftesgatan 7 i Borås till Johan Appelqvist och Anna
Krantz för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.
Borås Stad äger fastigheten sedan 1981 och har under de senaste åren använts till
fritidshem. Innan Borås Stad förvärvade huset var det ett privat bostadshus.
Stadsdel Väster har sommaren 2011 lagt ner all verksamhet i huset och därefter
även sagt upp internhyresavtalet.
Byggnaden består av tre våningsplan och det finns ingen hiss varför det inte är
lämpligt att hyra ut lokalerna till någon annan verksamhet. Lokalerna är också i
behov av större ombyggnad/större renoveringar om det skall upplåtas till någon
annan hyresgäst. Fastigheten ligger i ett villaområde och lämpar sig bra att återgå
till bostadsändamål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag, att sälja
fastigheten Oket 3 till Johan Appelqvist och Anna Krantz för en köpeskilling om 1 650 000
kronor.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef
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Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Bostäder i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB Bostäder i Borås i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget
rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

2012-04-03

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-03

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0174
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2012-04-02, Christer Johansson
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Kommunfullmäktige

Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB
Bostäder i Borås
Bakgrunden till att nya ägardirektiv och ny bolagsordning tagits fram är att ny
lagstiftning börjat gälla under 2011 för de allmännyttiga kommunala
bostadsbolagen vilken ställer krav på att bolagen ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer. Därmed görs ett undantag från kommunallagens
självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Syftet
med lagbestämmelsen är att undvika risk för snedvridning av konkurrensen.
Ägardirektiv
I bilagt förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att uppfylla den nya
lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för bolagets verksamhet” har dessutom
huvudsyftet med ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt
och ett särskilt ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.” Ett tillägg har gjorts i lydelsen
att bolaget ska tillgodose att bostäder finns ”till god arkitektonisk och teknisk
kvalitet”, tidigare var lydelsen enbart ”till god kvalitet”. En ny punkt har
tillkommit i detta avsnitt: Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt punkterna
ovan aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och
verka i.”
I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya
förutsättningar som det innebär att driva bolaget enligt affärsmässiga principer.
Ett nytt avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit för att
tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya
lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga
avkastningskrav. Ett nytt avkastningsmått skrivs in i ägardirektivet;
direktavkastning. Direktavkastning och soliditet ska även beräknas justerade med
hänsyn taget till fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Bolaget ges i avsnittet ”Underställningsplikt” utökad möjlighet att förvärva och
försälja fastigheter utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.
Gränsen höjs från 1 miljon kronor till 15 miljoner kronor.
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Bolagsordning
I bilagt förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts under avsnittet ”Syftet
med bolagets verksamhet”. Den nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt
syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja
bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer”.
Bolaget har i skrivelse till Kommunstyrelsen, dnr 2010/KS0482, föreslagit att få
ett utökat aktiekapital. Bakgrunden är att de stora investeringar bolaget står inför
kräver ett utökat eget kapital för att inte kraftigt försämra bolagets bokförda
soliditet. Kommunstyrelsen bedömer att ett utökat aktiekapital kan komma att
bli aktuellt för att möta bolagets stora tilltänkta investeringar. Därför föreslås
bolagsordningen ändras så att möjlighet framöver ges till ett utökat aktiekapital.
Aktiekapitalet får enligt ny lydelse högst uppgå till 110 mnkr samt antal aktier till
högst 220 000 aktier. Motsvarande gränser i befintlig bolagsordning är 44 mnkr
och 88 000 aktier.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB Bostäder i Borås i enlighet med bilagt
förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och
bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är antagna
av Kommunfullmäktige i Borås den xx 2012 och fastställda av bolagsstämman den 3 april 2012.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat
Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har
att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a)
bolagsordning
b)
ägardirektiv
c)
av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d)
Av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e)
förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets
räkenskaper och handlingar.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess
organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra
sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och
uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet

3

Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar
för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.
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Bolaget skall
- tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk och
arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet
- medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
- arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden
oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
- svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i
området,
- medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
- arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
- stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
- genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en
attraktiv stad att bo och verka i.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och
inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska
dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget,
givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på
hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga
principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i
förhållande till privata konkurrenter.

5. Krav på soliditet och avkastning
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet, avkastning på eget kapital samt direktavkastning.
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska även justerade mått med hänsyn taget till
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska därför årligen genomföra en marknadsvärdering
av sitt fastighetsbestånd. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av
kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma
nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås.

6

Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
- förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femton miljoner kronor per tillfälle
- frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Kommunal författningssamling för Borås 2012
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall
samråd ske med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige
för yttrande.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har
rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande
direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

8

Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler.
Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och
yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till
styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för
ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall
fastställas årligen enligt 8 kap 5 § ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med
Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig
instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden
och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden
som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande
förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen
anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i
styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för
ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt
handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall
lämnas in i samband med budgeten.
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Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av
Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål,
avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års
utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd
redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna
skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt
dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid
granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med
bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt
tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit
och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t
ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som
finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.

15

Informationspolicy

Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort
och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
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Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara
arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall
gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid
löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige
för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads
internbank.

18

IT-frågor

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala
verksamheten som grund.
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås
Antagen av Kommunfullmäktige 1993-01-21, ändrad 1999-05-27, 2007-01-25 och xx 2012
Gäller fr.o.m. årsstämman 2012-04-03

§ 1 Firma
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Borås Stad
förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och
därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större
vikt eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11.000.000 kr och högst 110.000.000 kr.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 22.000 aktier och högst 220.000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter
det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en
lekmannarevisor med suppleant.
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i
bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

E5

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss avseende förslag om gemensam flyktingmottagning i
Sjuhärad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad beslutar att ingå i Boråsregionens Etableringscenter – en gemensam flyktingmottagning för kommunerna i
Sjuhärad.

120403

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-03

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0767 133
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2012-04-02, Christer Johansson

Sida

1(2)
Datum

Dnr

2012-04-23

2010/KS0767

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Sjuhärads kommunalförbund
Johanna Sjöström
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås

Borås Stads yttrande över förslag om Boråsregionens
Etableringscenter
Borås Stads beslut
Borås Stad beslutar att ingå i Boråsregionens Etableringscenter – en gemensam
flyktingmottagning för kommunerna i Sjuhärad.

Borås Stads yttrande
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 2 mars 2012 att bifalla
förslaget att etablera en gemensam flyktingmottagning för kommunerna i Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.
Direktionen har lämnat ett förslag om Boråsregionens Etableringscenter och vill ha
respektive kommuns beslut senast den 31 maj 2012. Samtidigt ska representanter som
ska ingå i det politiska etableringsrådet och i styrgruppen på tjänstemannanivå utses.
Den nya etableringslagen gäller för flyktingar mottagna från den 1 december 2010.
Samordningsansvaret ligger numera på Arbetsförmedlingen. Respektive kommun
svarar för samhällsinformation, SFI-undervisning och boende. Introduktionsperioden
är ca 2 år och finansieras av statsbidrag.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund tog fram ett förslag om en gemensam
flyktingmottagning som remitterades till berörda kommuner i slutet av 2010. Borås
Stad yttrade att man i huvudsak var positiv till kommunalförbundets förslag, men
ansåg att förslaget behövde tydliggöras vad gällde ekonomi och det praktiska arbetet.
Ett reviderat förslag till organisations- och genomförandeplan har nu tagits fram
utifrån lämnade remissvar. Verksamhetsplanerna har konkretiserats och en budget har
tagits fram. Stor vikt har lagts vid att skapa en långsiktig och hållbar struktur och
modell som på bästa möjliga sätt främjar de nyanländas introduktion och etablering i
Sverige och i den nya hemkommunen.
Boråsregionens Etableringscenter ska innefatta områdena mottagande och
bostadsförsörjning, erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning, samordning av
SFI, samhällsorientering, informera om kommunal service och visst socialt stöd.
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Borås Stad föreslås både vara värdkommun och ha den fysiska placeringen för det
gemensamma flyktingmottagandet. Arbetslivsnämnden föreslås vara ansvarig nämnd.
Ett avtalsförslag tas fram så snart kommunerna i Sjuhärad fattat beslut om en
gemensam flyktingmottagning.
Implementeringen påbörjas från halvårsskiftet 2012 vilket innebär att Borås Stad
övertar arbetsprocessen genom att iordningställa lokaler och inleda en
rekryteringsprocess. Tanken är att Boråsregionens Etableringscenter kan starta
verksamheten från årsskiftet.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilaga 1: Boråsregionens Etableringscenter – ett reviderat förslag gällande en
gemensam flyktingmottagning för kommunerna i Sjuhärad

Boråsregionens Etableringscenter
Ett reviderat förslag gällande en gemensam flyktingmottagning för kommunerna i Sjuhärad
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1. Inledning och bakgrund
Projektet ”Samverkan kring flyktingmottagandet” i Sjuhärad har bedrivits sedan 2008 i
kommunalförbundets regi. Syftet under 2008 och 2009 var att utveckla nätverk som stödjer
regional samverkan kring flyktingmottagandet i Sjuhärad och att effektivisera introduktionen
av kommunplacerade flyktingar i Sjuhärads kommuner.
Under våren 2009 aktualiserade tjänstemän och politiker från Sjuhärads kommuner i olika
sammanhang möjligheterna till en gemensam flyktingmottagning i Sjuhärad. Riksdagen tog
2010-03-17 beslut om Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(2010:197). Lagen trädde i kraft i december 2010. Den nya lagen har inneburit en stor
förändring för kommunerna i och med att samordningsansvaret försvann samtidigt som lagen
ställer höga krav på kvalité och effektivitet för en bra introduktion. Arbetsförmedlingen (AF)
har i och med den nya lagen övertagit samordningsansvaret för flyktingmottagandet under en
introduktionsperiod som gäller de två första åren efter att en individ beviljats
uppehållstillstånd.
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade i februari 2010, att en organisationsoch genomförandeplan skulle tas fram för en hel eller delvis samordning av kommunernas
kvarvarande ansvar utifrån proposition 2009/10:60 samt utifrån Sjuhärads kommuners
förväntningar och önskemål. Ett förslag togs fram under året och skickades ut till
kommunerna på remiss i slutet av 2010.
Under hösten 2011 har projektet arbetat med tjänstemän i styrgrupp och arbetsgrupp samt i
nära dialog med andra relevanta aktörer för att revidera förslaget till organisations- och
genomförandeplan med hänsyn till remissvaren. I arbetet har även hänsyn tagits till ett antal
regionala och nationella rapporter som skrivits efter utvärdering och analys av
etableringslagens konsekvenser. Främst har arbetsprocessen handlat om att konkretisera
verksamhetsplanerna och ta fram en budget för en gemensam flyktingmottagning. Stor
uppmärksamhet har fästs vid att skapa en långsiktig och hållbar struktur och modell som på
bästa möjliga sätt främjar de nyanländas introduktion och etablering i Sverige och i den nya
hemkommunen.
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2. Syfte och värdegrund
Integration är både ett mål och en - eller flera - processer. För individen är integration ett
livsprojekt som är beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förutsättningar.
Integration betyder också att förena skilda delar till en större helhet.
Den som bosätter sig i ett nytt land, måste hitta en strategi för att ingå i en ny gemenskap utan
att göra våld på sin kulturella och etniska identitet. Samhället kan stödja individen genom att
föra en politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga sina mål i livet.
Sverige tar emot ett antal flyktingar och invandrare varje år. Enligt Migrationsverkets statistik
för 2011, beviljades sammanlagt drygt 93 000 människor uppehållstillstånd i Sverige under
året. Av de beviljade uppehållstillstånden är det ca 15 300 (16 %) som kommit pga
flyktingskäl. Andra kommer hit exempelvis för att studera, forska eller arbeta. Genom sin
bakgrund och kultur berikar flyktingar och övriga invandrare vårt land på många sätt. Det är
nödvändigt såväl mänskligt som samhälleligt att de ges optimala förutsättningar för att
etablera sig i det svenska samhället, vilket är det viktigaste målet för det kommunala
introduktionsprogrammet.
Svensk integrationspolitik bygger på synen att alla som bor i Sverige ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällets
gemenskap ska ha mångfalden som grund och samhällsutvecklingen ska präglas av respekt
för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska
värderingar och regelverk.

2.1 Grunder för en gemensam mottagning

Intresset och viljeinriktningen för en samordnad
flyktingmottagning fanns inom politiken i Sjuhärad redan
innan den nya etableringslagen trädde i kraft. Sedan dess har
allt fler faktorer pekat på fördelarna med en gemensam
flyktingmottagning för Sjuhärads kommuner.
Personalomstruktureringar har ägt rum av olika skäl i många
av kommunerna. Som en konsekvens av den nya
etableringslagen har kommunernas verksamhet för
flyktingmottagande reducerats. Dessutom har kommunernas
ekonomiska situation försämrats på grund av omvärldens utveckling, vilket i sin tur fordrar att
resurserna används så effektivt som möjligt. Den statliga ersättningen till kommunerna för
flyktingmottagande har skurits ned i samband med etableringsreformen. Denna förändring
ställer höga krav på kommunernas anpassningsförmåga för att kunna erbjuda insatser som de
nyanlända har rätt till enligt den nya lagen. Insikten finns om att gemensamma satsningar blir
mer kostnadseffektiva och ökar möjligheten för upprätthållandet av olika insatser. Utöver
detta visar det sig att flyktingmottagandet har sett olika ut i kommunerna. En gemensam
organisation som syftar till att erbjuda ett likvärdigt mottagande, oavsett vilken kommun
flyktingen bor i, är fördelaktig för flyktingen, kommunen och hela Sjuhärad.
Detta organisationsförslag, med tillhörande verksamhetsbeskrivning och budget, skall ses som
en lösning på de resursbehov och frågeställningar som varje kommuns flyktingmottagning har
ställts inför i samband med den nya etableringslagen. Organisationsförslaget ger kommunerna
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en möjlighet att gå från avveckling till utveckling av flyktingmottagandet, genom att
resurserna samordnas och mål samt arbetssätt blir gemensamma och enhetliga.

2.2 Fördelar med en gemensam flyktingmottagning

Mot bakgrund av förändringarna genom den nya etableringslagen och ur ett ekonomiskt
perspektiv, är det svårt för en enskild kommun att erbjuda varierande introduktionsinsatser
och flexibilitet i planerandet av desamma. Men med det upptagningsområde som
kommunerna tillsammans utgör blir målgruppen större. När resurserna dessutom används
gemensamt stärks förutsättningarna för att upprätthålla ett bredare utbud av
introduktionsinsatser. Det blir svårt för en enskild kommun att tillhandahålla alla de
individuellt utformade insatser som efterfrågas i den nya lagen och därför önskvärt att öka
regionaliseringen av insatserna.
Det finns ytterligare fördelar med en gemensam enhet. Flyktingmottagandet blir likvärdigt
och enhetligt för alla flyktingar, oavsett vilken deras nya hemkommun är i Sjuhärad.
Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF), som har samordningsansvar för nyanlända, kan
ske mer effektivt, då inte varje kommun enskilt måste ha en löpande kontakt med AF gällande
etableringsfrågor. Den gemensamma enheten kommer istället att kunna agera å samtliga
kommuners vägnar i frågor som rör flyktingmottagandet. Med en gemensam
flyktingmottagning underlättas också informationsflödet mellan mottagningen och politiken,
andra relevanta aktörer, staten och samhället. Ännu en fördel är att en gemensam mottagning
kan initiera delregionala satsningar, som syftar till att ta fram metoder och strategier för hur
man jobbar med frågor som underlättar de nyanländas etablering, men som idag saknar
riktlinjer. Detta gäller exempelvis kommunernas arbete med barnens introduktion.

3. Etableringsreformen: Ny lag om
etableringsinsatser för nyanlända
Den nya etableringslagen, Lag (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, trädde i
kraft den 1 december 2010 och vänder sig till personer som
är flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. med permanent
uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldern 20–64 år som
återförenas i Sverige inom två år. Även nyanlända i åldern
18–19 år omfattas om de saknar föräldrar i Sverige.
Undantagna är de individer ur målgruppen som
förvärvsarbetar på heltid, går i gymnasieskola eller har
nedsatt prestationsförmåga (under 25 % av en heltid). Syftet med reformen är att underlätta
och påskynda etableringsprocessen för de nyanlända i målgruppen. Lagen handlar om att de
nyanlända genom olika insatser ska ges förutsättningar för egenförsörjning och ett aktivt
deltagande i såväl arbets- som samhällslivet.
Etableringsreformen innebär bland annat följande:
•

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna, istället för
kommunerna.
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•
•
•

En etableringsersättning som är lika för alla oberoende av var i landet man bor.
Ersättningen lämnas vid aktivt deltagande i etableringsinsatser.
En ny aktör – etableringslots – införs, för att stödja den nyanlände med
jobbsökaraktiviteter samt studie- och yrkesval, under etableringsperioden.
De nyanlända som har en etableringsplan ska delta i samhällsorientering.

Under introduktionsprocessen har kommunen, Arbetsförmedlingen och andra organisationer
ansvar som regleras i såväl lagar som gemensamma överenskommelser. Etableringsreformen
innebär förändringar i myndigheternas arbete, nya insatser och nya roller för kommunerna,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Länsstyrelsen. En snabbare etablering ska ske
genom flera olika insatser och tydligare ansvarsförhållanden mellan olika myndigheter för att
bättre ta tillvara på de nyanländas kompetens.

4. Kommunernas roll i den nya lagen
Kommunernas mottagande av nyanlända bygger på
överenskommelser som fastställs mellan länsstyrelserna och
kommunerna. Den nya lagen har inneburit stora förändringar för
kommunerna i och med att samordningsansvaret har lagts över på
Arbetsförmedlingen. Syftet med detta organisationsförslag och
verksamhetsbeskrivning är att de ansvarsområden som kvarstår i
kommunerna, till stora delar ska skötas av den gemensamma
flyktingmottagningen, Boråsregionens Etableringscenter.
Sammanfattningsvis gäller det följande områden:
•
•
•
•
•
•

Mottagande och bostadsförsörjning
Erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
Samordning av SFI (SFUA, SFI kombi m.fl.)
Samhällsorientering
Informera om kommunal service (skola, förskoleverksamhet, barnomsorg m.m.)
Visst socialt stöd

5. Introduktion för integration
Det övergripande målet med samhällets introduktion för nyanlända flyktingar och andra
invandrare är att ge individen förutsättningar att försörja sig själv och att bli delaktig i det
svenska samhället.
Ett första steg i integrationsprocessen är att nyanlända flyktingar erbjuds en effektiv
introduktion som lägger grunden för möjligheterna att, på längre sikt, fullt ut integreras i
samhället. Introduktionen är en särbehandling under en begränsad period, efter introduktionen
skall individens behov tillgodoses utifrån den generella välfärdspolitiken, i likhet med alla
andra invånare i landet.
Personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting,
skyddsbehövande eller av synnerligen ömmande omständigheter samt deras anhöriga har rätt
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att få introduktion i den kommun de flyttar till. Varje kommun är ansvarig för att erbjuda
introduktionsinsatser för de nyanlända. Eftersom introduktionen är anpassad efter varje
persons bakgrund, behov och förutsättning är introduktionsperioden olika lång för olika
personer, men den omfattar vanligtvis de två första åren som personen är bosatt i Sverige.
Individen ansvarar själv för att genomföra sin introduktion och kommunen ansvarar för att
personen får det stöd som behövs för introduktionen.
Kommunen är en betydelsefull offentlig företrädare för det samhälle där flyktingar och
invandrare skall etablera sig. Det är därför viktigt att samverkan myndigheterna emellan
präglas av en gemensam syn på migrationsprocessens ibland omilda villkor och samhällets
förväntningar på individen. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det angeläget att
kommuner tillsammans samordnar introduktionsinsatser för att de skall bli så effektiva som
möjligt.

6. Skilj på introduktion och integration
Det får inte uppstå några missförstånd kring avgränsningarna
i uppdraget hos Boråsregionens Etableringscenter. När
Boråsregionens Etableringscenter tar form och kommunernas
verksamheter för flyktingmottagande antingen läggs ner eller
omstruktureras, är det av stor vikt att det finns en
medvetenhet i kommunerna om det fortsatta ansvaret för
integration.
Övergripande handlar integration om att alla människor i Sverige ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter. Integration är en förutsättning för demokrati.
Flyktingmottagande och nyanländas introduktion finansieras av staten och det är detta
uppdrag som Boråsregionens Etableringscenter kommer att utföra för Sjuhärads kommuner.
Men integrationsarbetet ska bekostas av kommunala medel och måste fortsätta på kommunal
nivå. Hur varje enskild kommun arbetar med integration avgör den enskilda kommunen. Det
finns dock ett antal goda exempel runt om i landet på kommuner som upprättat
integrationspolitiska strategiprogram.
Boråsregionens Etableringscenter kommer att ansvara för ett gott mottagande och en väl
fungerande introduktion. Detta är det första steget för nyanlända att etablera sig i Sverige.
Men för att Sverige ska vara ett land som präglas av jämlikhet, krävs strategier och metoder
på kommunal nivå för integration.
Detta kommunala ansvar kan alltså inte Boråsregionens Etableringscenter ta över.
Kommunernas integrationsarbete bör vara en ständigt pågående process som syftar till att
människor med invandrarbakgrund ska känna sig delaktiga i samhället. Integrationsarbetet
skall ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter och i åtgärder mot diskriminering.
Det är i mötet mellan människor med olika bakgrund, synsätt, traditioner och livsstilar som
fördomar bekämpas och förståelse skapas. Ett samhälle med tilltagande mångfald ställer stora
krav på att kommunerna för ett aktivt integrationsarbete där målsättningarna är ömsesidig
respekt mellan människor och lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Integration
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handlar om att alla kommuninvånare ska uppleva samhörighet, gemenskap och ansvar för
samhället.
Att utforma integrationsarbetet i Sjuhärads kommuner på ett sätt som bygger vidare på
verksamheten vid Boråsregionens Etableringscenter, skulle kunna innebära ett antal konkreta
punkter. Kommunerna skulle exempelvis kunna tillsätta en integrationssamordnare, som
bland annat har till uppgift att ta emot information från Etableringscenter vid utskrivning av
nyanlända, förmedla föreningskontakter för att främja nyanländas delaktighet i föreningslivet,
anordna föräldrastödsgrupper för utlandsfödda, initiera alternativt informera om
pensionärsaktiviteter, arrangera aktiviteter för de nyanlända som inte har rätt till
etableringsinsatser samt att övergripande bevaka integrationsfrågor lokalt.
En integrationssamordnare skulle också kunna ha till uppgift att vara en kontaktlänk mellan
den av Etableringscenter utlokaliserade flyktingsamordnaren och kommunen. Sjuhärad har
mycket att vinna på om verksamheten som Etableringscenter ska utföra och det
integrationsarbetet som kommunerna ansvarar för kompletterar varandra och präglas av
samsyn.
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7. Organisationsförslag med verksamhetsbeskrivning samt budget
Ett organisationsförslag för en gemensam flyktingmottagning i Sjuhärad har tagits fram då
etableringsreformen ställer krav på att flyktingarna skall få ta del av ett flexibelt system för
mottagande och introduktion.

7.1 Organisationsskiss Boråsregionens Etableringscenter

Borås Stad
Arbetslivsnämnden

Delregionalt
partnerskap
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Migrationsverket
Andra aktörer

Enhetschef

Politiskt etableringsråd
(2 politiker/kommun
samt 2 politiker från
beredningsgruppen för
Social välfärd och hälsa)

Styrgrupp på
tjänstemannanivå
(alla deltagande kommuner
representeras)

6 Flyktingsamordnare
1 Boendekonsulent
2 SO*-samordnare
1 Ekonom (deltid)
Samhällsinformatörer (timanställda)

Enskild kommun
Kvarvarande ansvarsområden
SFI**

* SO – förkortning för samhällsorientering
* SFI – förkortning för svenska för invandrare

7.2 Verksamhetsbeskrivning
Boråsregionens Etableringscenter

Den sjuhäradsgemensamma flyktingmottagningen ska vara en verksamhet som utför de flesta
av kommunernas kvarvarande ansvar efter etableringsreformen. Värdkommun för
organisationen är Borås Stad.
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Flyktingmottagande – centralt och lokalt

En flyktingmottagning som är gemensam för Sjuhärads kommuner kräver mer än ett centralt
bemannat kontor med säte i Borås. Det är i de enskilda kommunerna som de nyanlända har
sin hemvist. Det är också där de kommer att behöva ha tillgång till någon som kan erbjuda
vägledning och stöd i frågor som rör deras introduktion och etablering i det nya hemlandet,
Sverige. Boråsregionens Etableringscenter kommer därför att ha flyktingsamordnare som
bemannar mottagningskontor lokalt.
När en nyanländ har fått uppehållstillstånd är det många steg som ska tas på vägen till
etablering i det svenska samhället. Den första perioden handlar om introduktion, som
inkluderar undervisning i det svenska språket och i samhällsorientering. Det handlar även om
att varje individ ska registreras hos Försäkringskassan och Skatteverket. Det är också under
introduktionsfasen som nyanlända ska skaffa bostad, anmäla barn till skola och barnomsorg
mm.
Den nya etableringslagen innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder insatser som ska leda till
att nyanländas förutsättningar att komma i arbete och bli självförsörjande blir så goda som
möjligt. Med undantag av barn, pensionärer samt individer med funktionsnedsättningar som
innebär en prestationsförmåga på mindre än 25 % av heltid, ska varje nyanländ med AF:s stöd
upprätta en etableringsplan. Etableringsplanen innehåller en beskrivning av aktiviteter som
den nyanlända måste delta i. Under perioden för etableringsinsatserna får den nyanlända stöd
av en sk etableringslots. Lotsen ska vara en länk mellan den nyanlända och arbetsmarknaden
genom att stödja denne med jobbsökaraktiviteter och rådgivning gällande studie- och
yrkesval.
Många nyanlända behöver en hel del stöd under sin introduktionstid. De första 4-5 månaderna
är behoven ofta särskilt påtagliga. Under denna period har de nyanlända ännu inte fått tillgång
till AF:s etableringslotsar. Sedan den nya lagen trädde i kraft har det dessutom visat sig att när
lotsarna väl har kopplats in, räcker oftast inte de tre timmar per månad, som varje nyanländ
har på sig, att med lotsens stöd, utveckla en etableringsplan, söka jobb, få stöd i sociala frågor
och råd när det gäller studie- och yrkesval. De nyanlända har istället fått vända sig till
flyktingsamordnaren i hemkommunen för att söka
svar på frågor och få hjälp med oklarheter. Många
gånger handlar det om återkommande frågor som rör
blanketter och myndighetskontakter. Det är högst
troligt att Borås Etableringscenter kommer att bli en
plats dit nyanlända vänder sig även efter det att AF:s
etableringslotsar har börjat arbeta med den enskilda
individen. Flyktingsamordnarna som ska vara
anställda vid Borås Etableringscenter och arbeta
lokalt i kommunerna kommer att bli det stöd som de
nyanlända behöver i dessa frågor.
Vad ingår i begreppet flyktingmottagande?

Etableringsreformen har bland annat inneburit att ingen enskild aktör bär ett tydligt ansvar för
att skapa en helhetssyn kring flyktingens situation utifrån ett familjeperspektiv. Arbetsföra
vuxna ska ingå i AF:s etableringsinsatser, vilket innebär att fokus ligger på egenförsörjning.
Medan barnens introduktion åligger kommunerna i form av särskilda insatser främst vid skola
och barnomsorg. Olika aktörer ansvarar sålunda för olika delar av flyktingens introduktion
och etableringsperiod. I Sjuhärad kan Borås Etableringscenter bli den part som bär ansvar för
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att skapa en helhetsbild av varje flykting och dennes familjesituation efter mottaget
uppehållstillstånd. Helhetsbilden gör att behov snabbt fångas upp och rätt åtgärder vidtas. Det
kan t.ex. gälla Etableringscenters roll som kontaktlänk mellan flyktingen och t.ex. AF, då en
god helhetsbild av flyktingens situation kan medverka till att föräldrarnas etableringsplaner
inte krockar med exempelvis brist på barnomsorg.
När en flykting har fått uppehållstillstånd och kommer till Borås Etableringscenter, antingen
centralt i Borås eller lokalt på det kontor där den centralt anställda flyktingsamordnaren är
utlokaliserad, sker ett första mottagningssamtal som bland annat inkluderar följande:
•
•
•
•
•
•
•

Registrering för att möjliggöra statistik som ligger till grund för anmälan till SFI och SO.
Statistiken används även för att säkerställa att statlig ersättning inkommer.
Information om SFI och SO, skola, barnomsorg, id-kort mm.
Hjälp med anmälan till Försäkringskassan, Skatteverket, SFI, SO.
Erbjudande om praktisk hjälp vid anskaffande av id-kort och upprättande av ett bankkonto
med bankkort.
Hjälp med anmälan till socialförvaltningen för ersättningsstöd under glapperiod (dvs
försörjningsstöd som den nya hemkommunen betalar ut innan de statliga ersättningarna
kommit igång).
Hälsosamtal/Information om hälsokontroll – flyktingsamordnaren som håller i
mottagningssamtalet frågar om den nyanlända har genomgått en hälsokontroll samt
informerar om hur man kan få tillgång till sjukvård.
Viss information om lagar som rör barnuppfostran.

Mottagningssamtalet bokas med tolk. Det är inte ovanligt att uppföljande mottagningssamtal
behövs, då det är många områden som ska täckas. En del nyanlända klarar av att anmäla sig
själva till Försäkringskassan och Skatteverket o.s.v., medan andra behöver mer hjälp.
Individfokus är viktigt.
När det gäller hälsosamtalet kan flyktingsamordnaren vid behov ringa och boka tid hos
vårdcentral för den nyanlända. Rutiner som underlättar vid bokning av
nyanländas besök på vårdcentral alternativt akutmottagning ska
upparbetas i samråd med primärvården.
Tolkservice

Schablonersättningen ska täcka kostnader för tolk. Boråsregionens
Etableringscenter kommer att ha tillgång till tolkservice genom ett
nystartat kommunalförbund. Tolkservice kommer på så vis att
bedrivas i egen regi, genom att Borås Stad, tillika värdkommun för
Etableringscenter, ingår i kommunalförbundet.
Bosättning

Boråsregionens Etableringscenter tar ansvar för bostadsanskaffning endast när det gäller
anläggningsboende och kvotflyktingar. Etableringscenter kommer inte att erbjuda hjälp med
bostadsanskaffning till EBO (nyanländ som ordnat boende på egen hand, ofta inneboende).
Under sex månader från kommunplaceringsdatum kan den nyanlände vända sig till AF om
denne vill ha hjälp med bostad på annan ort. EBO kan redan under asyltiden samt en månad
efter uppehållstillstånd vända sig till Migrationsverket för att begära anläggningsboende.
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Boråsregionens Etableringscenter kommer att utveckla rutiner för uppdaterad information om
tillgången till hyresrätter i de kommuner som ingår i den gemensamma flyktingmottagningen.
För att detta ska vara möjligt måste Etableringscenter inhämta information från varje enskild
kommun om vilka kommunala och privata fastighetsägare det finns lokalt som erbjuder
hyresrätter. Goda kontakter måste sedan upprättas med dessa. En löpande dialog kommer att
föras både med hyresvärdarna/fastighetsägarna för att främja möjligheterna för flyktingar att
få eget boende. Det förekommer att hyresvärdar har krävt att kommunen skriver under
hyresgarantier för flyktingfamiljer. Detta är inte aktuellt för Boråsregionens Etableringscenter.
Istället ska Etableringscenter arbeta för att vara en påverkansfaktor gällande diskriminerande
strukturer som särskiljer nyanlända från övriga svenskar. Några kommuner har tidigare
bekostat genomgångslägenheter, där flyktingar tillfälligt kunnat bo i väntan på egen bostad.
Det är inte aktuellt inom ramen för Etableringscenters verksamhet att finansiera
genomgångslägenheter i varje kommun.
I samtalet med de nyanlända kring bosättning ska flyktingsamordnaren också informera om
aktuella regler kopplade till boendet, vad det står i hyreskontraktet samt behovet av att
införskaffa hemförsäkring och tv-licens. Tolk ska erbjudas om bovärden och den nyanlända
vill träffas för samtal inför inflyttning. Vid eventuella språkliga missförstånd under de första
två åren, mellan bovärd, nyanländ och grannar ska Etableringscenter kunna kontaktas för att
vara ett stöd till lösning. Utöver information och rådgivning behövs ofta stöd vid möblering
av lägenhet.
När det gäller möbleringshjälp ser behoven olika ut. Några vill
ha vägledning i hur man så billigt som möjligt kan införskaffa
de allra nödvändigaste möblerna. Boråsregionens
Etableringscenter bör därför kunna informera om Borås
Biståndscenter och andra liknande second-hand affärer i olika
sjuhäradskommuner, som kan erbjuda möbler och husgeråd till
ett lågt pris. Etableringscenter kan skapa en lista på och
informera om ideella organisationer som kan hjälpa till med
möblering. Runt om i Sjuhärad finns en rad organisationer med
mångårig erfarenhet av att hjälpa nödställda både i landet och
internationellt. Ofta har dessa organisationer second-handaffärer och ett lager av begagnade möbler, husgeråd, kläder och
leksaker. Människor som arbetar i denna typ av verksamhet är
ofta väldigt engagerade i att möta behov hos medmänniskor
som är utsatta, nödställda eller är i ekonomiskt trångmål.
Samma ideella organisationer anordnar i många fall aktiviteter för målgruppen och har ofta
naturliga mötesplatser där människor kan finna gemenskap i ett socialt sammanhang. Goda
kontakter med organisationerna kan gynna förutsättningarna för integration.
Det finns också möjlighet för nyanlända med uppehållstillstånd att ansöka om ett s.k.
hemutrustningslån från CSN. Information om detta ges av AF, men flyktingsamordnaren bör
också informera om detta vid mottagningssamtalet.
Socialt stöd – vad ingår?

Det råder stor osäkerhet kring definitionen av begreppet ”socialt stöd”. Enligt
etableringslagen bär kommunerna ansvar för att praktisk hjälp erbjuds vid bosättning för de
nyanlända samt andra insatser som underlättar de nyanländas etablering i samhället.
Dessutom ska Arbetsförmedlingen genom sina etableringslotsar ansvara för att ge stöd i
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sociala frågor utöver jobbsökaraktiviteter. Frågan är vad som menas med socialt stöd med
avseende på flyktingmottagande och vem som bär ansvar för vad? Denna fråga har tagits upp
för diskussion i olika gruppkonstellationer på läns- och riksnivå utan att entydiga
avgränsningar ännu har kunnat göras.
Det är dock av stor vikt att socialt stöd definieras avseende den gemensamma
flyktingmottagningen i Sjuhärad för att uppdraget ska bli tydligt. Ett antal konkreta punkter
har därför arbetats fram både rörande det som ska ingå och det som inte ska ingå i
definitionen socialt stöd för verksamheten vid Boråsregionens Etableringscenter.
Som nämnts ovan behöver många nyanlända mycket stöd de första 4-5 månaderna. Behoven
avtar inte nödvändigtvis efter den korta perioden. Stöd skall därför erbjudas för
återkommande frågor. Det kan t.ex. handla om myndighetskontakter, ifyllande av blanketter,
frågor om post som de nyanlända fått, bokning av läkartider och kontakter med bovärd.
Ensamhet är en ofta återkommande känsla hos många nyanlända. Den gemensamma
flyktingmottagningen kan erbjuda information om och initiera kontakt med det lokala
föreningslivet i respektive kommun. Etableringscenter kan också anordna träffar för
nyanlända dit representanter från olika föreningar bjuds in att berätta om och bjuda in till sin
verksamhet. Ensamheten gäller inte minst barnen under skollov, då föräldrarna är uppbokade
på olika etableringsinsatser. Beträffande barnen har kommunerna ansvar för att de inte halkar
mellan stolarna och tvingas vara ensamma under loven. Även om kommunerna ansvarar för
barnens introduktion, kommer Etableringscenter att erbjuda flyktingfamiljer information om
aktiviteter som kommunerna anordnar för barn. Exempel på sådana redan etablerade
aktiviteter är ”Sommarveckor” i Svenljunga, ”Badresor” i Borås och sportlovsaktiviteter. Till
dessa och liknande aktiviteter ska flyktingbarnen självklart bjudas in. I den mån det finns
sammanställd information bör kommunerna tillhandahålla Etableringscenter denna. Samtidigt
ansvarar flyktingsamordnarna som arbetar utplacerade i kommunerna för att hålla sig
uppdaterade om kommunaktuell information.

För de nyanlända som inte ingår i AF:s etableringsinsatser kan Etableringscenter informera
om tillgänglig daglig verksamhet i sina respektive hemkommuner. Detta gäller föräldralediga,
pensionärer och långtidssjukskrivna. Viss verksamhet finns redan i kommunal regi, t.ex.
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öppna förskolan för föräldralediga och olika aktiviteter för funktionshindrade samt språkcafé
för människor i alla åldrar. Behov finns av mötesplatser där enkel vardagssvenska används
och där språkkunskaperna får en möjlighet att utvecklas för målgruppen. Mötesplatser av
detta slag är ett sätt att arbeta med integration. Ansvaret faller därför på kommunerna att
skapa denna typ av forum. Etableringscenters uppgift blir att tillhandahålla uppdaterad
information om kommunernas mötesplatser och aktiviteter för daglediga.
Nyanlända med funktionsnedsättningar som innebär en prestationsförmåga på mindre än 25 %
av heltid har inte rätt till AF:s etableringsinsatser. Denna kategori nyanlända får därför inte
tillgång till en etableringslots. Det blir Etableringscenters flyktingsamordnare som överlämnar
information till kommunerna om individens behov. Kommunerna ansvarar för deras
introduktion, vilket ofta handlar om såväl vård som socialt stöd. Etableringscenter kan ha en
rådgivande och stödjande funktion. Flyktingsamordnaren, som är utlokaliserad i kommunen,
kan initialt föra individens talan och bevaka ärendet så att individen får den hjälp som behövs.
Här kan tilläggas att Borås Stad har erhållit projektmedel från Länsstyrelsen för
metodutveckling gällande insatser för nyanlända med mindre än 25 % funktionsförmåga,
d.v.s. de som inte har rätt till AF:s etableringsinsatser. De metoder som utvecklas genom det
projektet och de erfarenheter som satsningen resulterar i kommer att kunna nyttjas av
Boråsregionens Etableringscenter.
Utöver ovan nämnda behov avseende funktionsnedsättningar, finns det även fler hälsobehov,
som kan innebära att en individ behöver extra stödinsatser. Den nyanlända som ännu inte har
tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan lätt komma i kläm. Individen känner inte
alltid till sina rättigheter eller att man exempelvis kan vända sig till en patientombudsman. I
dessa fall ska Boråsregionens Etableringscenter vara ett stöd i kontakterna mellan behövande
och vårdinstans.
Ännu ett tillägg till vad som bör ingå i det sociala stödet är tryckt
information på olika språk, som på ett enkelt sätt klargör för den nyanlända
vilka instanser som bär ansvar för vad. Med en sådan ”aktörsnyckel” blir det
lättare att veta vart man ska vända sig med sina olika frågor.
De absolut nödvändiga förutsättningarna för att det som avses med socialt
stöd här ska kunna vara möjligt, är goda kommunikationsvägar mellan
Etableringscenter och sjuhäradskommunerna, myndigheter samt andra
aktörer (organisationer, föreningar mm) och ett tätt samarbete med
Arbetsförmedlingen (AF). Boråsregionens Etableringscenter ska vara en
genomförare av socialt stöd, men också en katalysator och påverkansfaktor
som initierar aktiviteter som underlättar de nyanländas etablering i Sjuhärad.
Vad ingår inte i begreppet ”socialt stöd”?

Boråsregionens Etableringscenter ska inte arbeta med professionell översättning av
myndighetsinformation. Myndigheterna ansvarar för att varje enskild individ kan ta till sig
informationen. I vissa fall kan Etableringscenter ge en generell tolkning av information.
Personalen vid Etableringscenter ska inte heller skriva överklagan av beslut fattade av
Migrationsverket, IFO (gällande försörjningsstöd) eller andra myndigheter. Om en flykting
vill överklaga ett beslut kan denne göra det på egen hand, med hjälp av en person med
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fullmakt eller med stöd av t.ex. Röda Korset. Dessutom får överklagan skrivas på individens
modersmål. Om så sker är det myndighetens skyldighet att översätta överklagan.
Inte heller ska Etableringscenter skriva ansökan för släktingar som vill anknytningsinvandra.
Det främsta skälet till att personalen vid Boråsregionens Etableringscenter inte ska bistå med
denna typ av stöd är att dessa uppgifter inte ingår i de lagstadgade insatserna för introduktion
och etablering av nyanlända. Dessutom kan denna typ av stöd leda till att misstag begås som
kan få negativa juridiska konsekvenser.
Boråsregionens Etableringscenter kan dock hänvisa till instanser som kan vara behjälpliga
samt erbjuda information som kan upplysa den nyanlände om vilka rättigheter denne har kring
att skriva överklagan eller ansökan. Det handlar exempelvis om att informera om individens
rätt till tolk vid myndighetskontakter.
SFI och SO

Att förstå och göra sig förstådd på det språk som talas i det land man bor är nyckeln till
delaktighet i samhället. Svenska för invandrare (SFI) lägger grunden för de nyanländas
möjlighet till etablering i Sverige. Kunskaper om landets demokratiska system, traditioner,
lagar och samhällsstrukturer är också grundläggande för att målsättningarna med
integrationsarbetet ska kunna uppnås.
Samhällsorientering (SO) ska ge nyanlända dessa
kunskaper. Boråsregionens Etableringscenter ska
samordna både SFI- och SO-utbildningarna för Sjuhärads
flyktingar.
En stor fördel med att den gemensamma
flyktingmottagningen skapas, är att behoven av SFI och
SO i Sjuhärad kommer att kunna tillgodoses till ett
enhetligt pris. Tidigare har kostnaden för en
utbildningsplats varierat i Sjuhärads kommuner. Med en
central enhet möjliggörs även en tydlig helhetsbild av
behoven, vilket inte minst underlättar för AF, som
behöver denna information vid skapandet av individuella
etableringsplaner.
Det finns olika typer av SFI. Det är viktigt att varje individ får en noggrann genomgång av de
olika alternativen i ett tidigt skede. Svenska för utländska akademiker (SFUA) är till för
nyanlända med högre utbildning. De erbjuds studera svenska vid Högskolan i Borås i ett
något högre tempo och i en akademisk miljö som skapar möjligheter till akademiskt utbyte på
andra plan och sålunda främjar lärande i ett bredare perspektiv. När en nyanländ blir aktuell
för SFUA ska ett utvärderingssamtal ske en bit in i utbildningen för att säkerställa att SFUA
är rätt nivå svenska för individen. Skulle det visa sig att SFI vore en bättre start på
svenskundervisningen bör den nyanlände byta till detta så tidigt som möjligt.
SFI Kombi är en kombination av yrkesstudier och yrkesrelaterad svenska, som AF erbjuder i
samarbete med Lernia. Detta alternativ är en särskilt lyckad insats för nyanlända som inte har
någon akademisk utbildning och som tack vare SFI Kombi förbereds att fortsätta med en
arbetsmarknadsutbildning. Man erbjuder två spår: Ett spår med inriktning mot
verkstadsrelaterade yrken (CNC, el, montör, svets) och ett spår med inriktning mot
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serviceyrken (handel, lokalvård, kök och restaurang). Ett tredje spår är på gång och kommer
att ha inriktning mot omvårdnad. I vissa fall har en nyanländ redan påbörjat sin SFI-utbildning
i hemkommunen. Etableringscenter ska ha rutiner som gör det enkelt för en nyanländ att byta
från SFI till SFI Kombi om individen i samråd med AF väljer detta spår.
Vad kommer först, SO eller SFI? I dagsläget ser det olika ut. Ibland sker dessa parallellt och i
värsta fall krockar de två. Med den helhetsbild av mottagna flyktingar och deras behov av SFI
och SO som Borås Etableringscenter kommer att ha, är förhoppningen att SO och SFI ska
kunna planeras in så att de inte krockar. Etableringscenter kommer också att ha en nära dialog
med AF för att skapa utrymme i utbildningarna, så att de nyanlända har möjlighet att boka
möten med AF. På så vis kan SO, SFI och AF:s etableringsinsatser ske parallellt.
Både när det gäller SFI och SO ska Borås Etableringscenter se över vilka insatser som krävs
för att nyanlända pensionärer enklare ska kunna delta. En del av dessa pensionärer har svårt
att ta sig till SFI:n p.g.a. åldersrelaterade krämpor medan andra upplever att det inte är så
viktigt, eftersom de har yngre familjemedlemmar som kan tolka. Pensionärer som inte
genomgår SO- och SFI-utbildningarna hamnar i en utsatt situation. Integrationsprocessen
försvåras. Att ta del av samhällsinformation, att klara av besök vid vårdcentral, att delta i
föreningsliv eller att kommunicera med hemtjänstpersonal är bara några exempel på områden
som de äldre nyanlända får svårt med utan dessa grundläggande utbildningar.
Etableringscenter ska verka för att nyanlända pensionärer motiveras att delta.
Det är möjligt att den tid en SO-utbildning tar, kommer att utökas från 60 timmar till 80.
Många flyktingar som kommer till Sverige har lämnat ett hemland där helt andra lagar råder
gällande barnuppfostran. Med en ökning av antalet SO-timmar skapas utrymme för en utökad
kursdel gällande barnperspektiv och föräldraskap läggs till som en obligatorisk del i SO:n. I
arbetsprocessen har tre rubriker skapats som en utökad SO-utbildning bör inkludera: Att vara
förälder i Sverige, Att vara barn i Sverige samt Att vara tonåring i Sverige. Med ett utökat
antal SO-timmar kan även kunskaper om Sjuhärad bli en del av utbildningen.
Föräldrautbildning är ett från regeringen prioriterat område. Det finns en nationell strategi för
föräldrastöd, som handlar om att genom föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling. I
Sjuhärad har man sedan 2010 arbetat fram ett antal kurser, metoder och mötesplatser som
syftar till att ge vägledning i små och stora frågor som rör föräldraskapsrollen i Sverige.
Sjuhärads gemensamma flyktingmottagning bör samverka med eller åtminstone informera om
de föräldrastödsaktörer som finns.
Fler målgrupper än flyktingar erbjuds SFI och SO – hur påverkas EC av detta?

Målgruppen med rätt till SFI och SO är betydligt större än enbart flyktingar. Att SFI:s
elevunderlag till större delen inte utgörs av flyktingar är inget nytt. SFI finns lokalt i varje
kommun i Sjuhärad, utom i Bollebygd. Begreppet samhällsorientering är däremot nytt i detta
sammanhang och rätten till samhällsorientering för en utökad målgrupp (andra än flyktingar)
är ny. Lagen är inte tagen ännu, men träder troligtvis i kraft den 1 juli i år. Kommunerna blir
då skyldiga att erbjuda SO till alla nyanlända invandrare (med vissa undantag). Rätten att
delta kvarstår i tre år från folkbokföring alt. uppehållstillstånd. För att alla nyanlända ska ha
en möjlighet att anta erbjudandet måste SO:n vara lättillgänglig. Om lång resväg till Borås
omöjliggör att någon deltar så blir kommunernas erbjudande orealistiskt, även om kommunen
formellt har gjort vad den ska, d.v.s. erbjudit. Boråsregionens Etableringscenter skulle kunna
anta uppdraget att anordna och genomföra SO även för den utökade målgruppen.
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Boråsregionens Etableringscenter ska alltså samordna SFI för nyanlända inom verksamhetens
ordinarie målgrupp. Däremot när det gäller SO kan Etableringscenter samordna samtliga
utbildningsbehov, d.v.s. oavsett om det gäller flyktingar eller övriga nyanlända invandrare.
I praktiken innebär detta, att en del av den statliga ersättningen, som kommunerna får för
nyanlända flyktingar ska betalas in till Etableringscenter för att täcka SFI och SO.
Etableringscenter gör i sin tur beställning av SFI i den kommun där kursplats behövs för
flyktingen. Kommunen fakturerar sedan Etableringscenter för SFI-kursplatsen. När det så
gäller den utökade målgruppen, är det däremot hemkommunen som ansvarar för att informera
om erbjudandet kring både SFI och SO. Det är också hemkommunen som ansvarar för att
anordna SFI för den s.k. utökade målgruppen. Individerna i den utökade målgruppen anmäler
sig själva till SFI i hemkommunen.
Gällande SO ser verkligheten annorlunda ut. I Sjuhärad erbjuds SO idag enbart av Borås.
SO:n som alltså redan idag är centralt samordnad måste täcka ett större område än Borås. Dels
för att kommunerna i Sjuhärad inte kan erbjuda SO själva samt dels för att SO ska erbjudas en
utökad målgrupp.
Etableringscenter bör kunna erbjuda mobila samhällsinformatörer för att säkerställa att SOkurserna kan anordnas lokalt i kommunerna. Etableringscenter kommer att ha stor nytta av
Borås introduktionsenhets redan upparbetade metoder och struktur, då man sedan lång tid har
arbetat med ett sjuhäradsperspektiv när det gäller SO. Med tanke på att kommunernas totala
behov av SO ska samordnas av Boråsregionens Etableringscenter behövs SO-samordnare,
som har goda insikter i både ordinarie och den utökade målgruppens behov.
Sammanfattningsvis kan det alltså komma att bli en total samordning av SO:n för Sjuhärads
kommuner oavsett om det handlar om nyanlända flyktingar eller övriga invandrare. När det
gäller SFI:n samordnas endast utbildningsbehoven för de nyanlända flyktingarna, då
kommunerna redan i nuläget har välfungerande rutiner kring anmälan och anordning av SFIkursplats för den utökade målgruppen.
Barnperspektiv

I rapporter som skrivits efter utvärdering av den nya etableringslagen sedan den trädde i kraft,
har det gång på gång lyfts fram att barnens behov hamnar i skymundan. Lagen har tydligt
fokus på nyanlända i yrkesverksam ålder. Men den har också
effekter på barnen. I dagsläget finns inga nationella riktlinjer
kring hur förpliktelserna i FN:s konvention om barnets
rättigheter ska uppfyllas i arbetet med flyktingmottagandet,
som det har utformats i den nya lagen. Barnperspektivet måste
uppmärksammas och få en påtaglig plats i introduktions- och
etableringsarbetet.
Eftersom etableringsinsatserna pågår på heltid utan uppehåll
under två år (med vissa undantag) ställs stora krav på
kommunernas förmåga att erbjuda barnomsorg året om.
Fritidsaktiviteter måste också organiseras för barn upp till 15
årsåldern under skolledigheter. De nyanlända barnen saknar
egna nätverk och tillräckliga språkkunskaper för att lämnas
ensamma under skolloven. Ensamhet för ett barn med traumatiska erfarenheter av krig och
flykt ökar riskerna för försämrad psykisk hälsa. Ytterligare en risk med att inte arbeta
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strategiskt med barnperspektivet och lösa dessa behov, är att många föräldrar kommer att
välja barnet framför sin egen etablering, vilket i sin tur får negativa konsekvenser på lång sikt
både för individen och för samhället.
Barnens introduktion – vad kan Boråsregionens Etableringscenter bidra med?

Varje enskild kommun bär fullt ansvar för barnens introduktion. Detta gäller både
ensamkommande flyktingbarn och barn som kommer tillsammans med sin familj eller andra
släktingar. Kommunerna får schablonersättning för varje barn. Denna skall användas för olika
insatser som medverkar till att varje barn får en god introduktion
in i samhället. Insatserna skall utföras på ett sätt som gör att
förutsättningarna blir så gynnsamma som möjligt för varje
enskilt barn att må bra i Sverige. En del av ersättningen som
kommunen får för barnen kan gå till skola och barnomsorg för
särskilda introduktionsinsatser.
Boråsregionens Etableringscenter bär alltså begränsat ansvar för
barnens introduktion. Det som Etableringscenter kan bistå med
är rollen som samordningscentral när olika typer av problem
uppstår eller frågeställningar som inkluderar hela
flyktingfamiljen. Det kan exempelvis handla om att vara en länk
mellan familjen och skolan samt mellan familjen. Det kan också
handla om specifika fall av traumatiserade barn, som kräver en
nära kontakt mellan AF och skola, då föräldrarna är i gång med
etableringsinsatser. I sådana fall kan Etableringscenter vara en
stödjande länk för återkoppling mellan AF och skola. Denna roll
blir svår för kommunerna själva att fylla, då den gemensamma
flyktingmottagningen är den instans som har en god helhetsbild
av familjen.
Boråsregionens Etableringscenter kan också uppmärksamma enskilda kommuner på behov
kopplade till barnens introduktion, initiera samarbeten t.ex. med Rädda Barnen och hjälpa till
att sprida information om aktiviteter som kommunerna anordnar lokalt för barn.
Barnen ska inte översätta eller tolka!

En oerhört viktig uppgift för Etableringscenter är att tidigt och vid upprepade tillfällen
informera om att barnen inte ska översätta eller tolka åt vuxna. Detta strider mot
Barnkonventionen och kan också skapa grunder för feltolkning och missuppfattningar som
barnen i sin tur får skulden för. Det är av stor vikt att kommunerna har samma hållning. Ett
barn ska inte heller behöva vara tolk i skolsammanhang, t.ex. vid föräldramöten eller för en
nyanländ klasskamrat med samma modersmål. Det är kommunens skyldighet att anlita tolk
vid behov.
Introduktionsplaner för barn

Som ett stöd för kommunerna i arbetet med barnens introduktion, kommer Boråsregionens
Etableringscenter utarbeta introduktionsplaner, en för äldre och en för yngre barn, som
kommunerna i Sjuhärad kan använda. Till grund för de individuella introduktionsplanerna
kommer ett barnanpassat mottagningssamtal att utföras av Etableringscenter. Detta bidrar till
att flyktingmottagandet gällande barnen blir likvärdigt i hela Sjuhärad, även på detta område
som kommunerna fortsättningsvis enskilt ansvarar för.
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Boråsregionens Etableringscenter möter den nyanlända familjen först. I några kommuner har
man innan etableringsreformen utvecklat välfungerande metoder för att möta de nyanlända
barnen, föra ett introduktionssamtal med dem på deras nivå och skapa en individuell
introduktionsplan för dem. De goda erfarenheterna och arbetssätten som har tagits fram och
använts för barnens introduktion får inte gå till spillo. Genom att identifiera de bästa delarna
av varje kommuns arbete med nyanlända barn, har en enhetlig mall för ett första
introduktionssamtal med barnen skapats. Samtalet ska resultera i ett underlag som kan
överlämnas till respektive barns hemkommun för att möjliggöra att rätt introduktionsinsatser
utformas för barnen. Denna introduktionsplan ger en översiktlig bild som bland annat
inkluderar barnets familjesituation, speciella behov, ev. allergier och intressen. Kommunen
ska vara en länk mellan familjen och det lokala föreningslivet.
Kommunerna kan se planen som utgångspunkt vid utformandet av särskilda och individuella
introduktionsinsatser för barnen, vilket kommunerna får statlig ersättning för att genomföra.
Introduktionsplanen överlämnas av Boråsregionens Etableringscenter till den person som
respektive kommun utser som ansvarig för uppföljning av barnens introduktion.
Ska Boråsregionens Etableringscenter arbeta med nyanlända som inte har rätt till
AF:s etableringsinsatser?

Den största kategorin som avses här är de nyanlända som inte har rätt till etableringsplan
p.g.a. nedsatt prestationsförmåga (under 25 % av heltid). Etableringslagen kräver att
kommunerna tar hand om försörjning och andra insatser för denna kategori. Boråsregionens
Etableringscenter kommer att ha en rådgivande och stödjande funktion, inte minst med
anledning av att den här gruppen saknar etableringslots. Den utlokaliserade
flyktingsamordnaren bör bevaka individens intresse så att relevanta rehabiliteringsåtgärder
kommer igång. Etableringscenters möjlighet att koordinera insatser för nyanlända med nedsatt
prestationsförmåga kan bli en fråga som aktualiseras framöver om behoven ökar.
Skulle behoven öka kan det bli aktuellt att Etableringscenter utvecklar sin verksamhet för att
tillhandahålla en rehabkoordinator som kan arbeta fram metoder och anordna aktiviteter som
främjar rehabiliteringen och etableringen hos denna kategori nyanlända. Rehabkoordinatorn
skulle då också kunna vara en viktig kontaktperson
för AF samt kontaktlänk mellan AF och den
nyanlände med nedsatt prestationsförmåga. Detta
skulle kunna medverka till att den nyanlände snabbt
kommer in i AF:s etableringsinsatser vid förbättrat
tillstånd. Målsättningen kring flyktingmottagandets
likvärdighet i Sjuhärad måste gälla även de
individer som kommunerna bär ansvar för.
En annan kategori är nyanlända pensionärer. Dessa
individer ska erbjudas SO och SFI. Därmed ingår
denna kategori nyanlända i Etableringscenters
målgrupp.
Vad återstår för respektive kommun att ansvara för?

Som redovisats ovan kommer Boråsregionens Etableringscenter att utföra de flesta uppgifter
som kommunerna har i uppdrag att arbeta med sedan etableringslagen trädde i kraft. Det finns

19

dock några områden som kommunerna även fortsättningsvis måste ansvara för på lokal nivå.
Sammanfattningsvis gäller det följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överenskommelser med Länsstyrelsen angående flyktingmottagande och antal flyktingar
kommunen ska ta emot per år
Barnens introduktion (särskilda introduktionsinsatser ska göras inom skola, förskola,
fritidshem mm)
Introduktion för nyanlända med nedsatt prestationsförmåga (<25% av heltid)
Gamla systemets flyktingar
Beslut om försörjningsstöd – bl.a. det initiala som kommunen sedan får glappersättning
för. (EC kan möjligen handlägga besluten)
Eftersökning av ersättning för extraordinära kostnader (Kan möjligen göras av EC,
beroende på om EC får göra utlägg för nyanlända som är bosatta i andra kommuner än
Borås. Frågan undersöks.)
Utse kontaktperson/enheter vid överlämning av ärenden (vid utskrivning från EC,
överlämnande av barnens introduktionsplaner och annan information/dokumentation som
rör nyanlända i kommunen)
Koll på att schablonersättningen inkommer för varje individ samt hantering av frågor som
rör schablonersättning
Tillgång till lokal för utlokaliserad flyktingsamordnare (hyra utbetalas)
Flyktingsamordnaren bör ha tillgång till kommunens intranät, kontaktuppgifter samt
annan kommuninfo som kan behövas.

Överlämning till kommunerna

Det finns ett antal områden som förutsätter att kommunerna har utsett rätt person alternativt
enhet för effektiv överlämning av ärenden från Boråsregionens Etableringscenter till den
enskilda kommunen. Det handlar bland annat om introduktionsplanerna för barnen. Till vem
eller vilken instans ska flyktingsamordnaren lämna över
dessa planer? Någon i kommunen måste också ansvara
för att sedan följa upp barnets introduktion.
Uppföljningen är något annat än de utvecklingsplaner
som skolan normalt sett gör för varje elev. För många
barn krävs särskilda insatser för att de ska lära sig det
svenska språket, hantera minnen från hemlandet och
känslor inför det nya hemlandet samt integreras i den nya
kulturen utan att förlora den egna.
Det handlar även om nyanlända som blivit utskrivna från Etableringscenter. Några är
självförsörjande efter de två etableringsåren, andra inte. Efter de två första åren kan det alltså
finnas frågor kvar som de nyanlända behöver hjälp med. Finns lokala medborgarkontor som
kan bistå med samhällsinformation när en nyanländ är utskriven? Finns en
integrationsansvarig?
Boråsregionens Etableringscenter behöver en lista på vilken/vilka personer och enheter som
ansvarar för dessa frågor i kommunerna så att en korrekt överlämning kan ske.
Hur väl överlämning av ärenden fungerar kommer att utvärderas kontinuerligt.
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Hantering av försörjningsstöd

Före etableringsreformen var det kommunernas flyktingmottagningsenhet som hanterade
utbetalning av flyktingarnas ersättning. I dagsläget är det socialförvaltningen i varje kommun
som initialt hanterar flyktingarnas försörjning i väntan på att de statliga ersättningarna för
individen kommer igång. Kommunen erhåller s.k. glappersättning från staten, som förväntas
täcka det initiala försörjningsstödet till de nyanlända. Möjligheten undersöks om
Etableringscenter kan handlägga försörjningsstödet i syfte att minska risken för att nyanlända
tvingas vända sig till det lokala socialkontoret. Försörjningsstöd är avsett att vara den sista
lösningen när alla andra vägar är prövade. Därför är det olämpligt att flyktingarna hänvisas till
socialkontoret som första anhalt.
Beslut om försörjningsstöd måste varje enskild kommuns socialförvaltning fatta, dock
undersöks möjligheten kring att ersättningen handläggs av annan part.
Eftersökning av ersättning från Migrationsverket

De statliga bidragen i form av grundersättning samt schablonersättning per nyanländ betalas
ut till kommunen för flyktingmottagande. När Etableringscenter övertar flyktingmottagandet
måste ändå någon i varje kommun ansvara för bevakandet av Migrationsverkets utbetalning
av schablonersättningen. Detsamma gäller för eftersökning av ersättning för extraordinära
kostnader. Eftersökningen innebär att de kostnader som kommunen har haft för särskilda
bidrag i samband med t.ex. kvotflyktingars startkostnader (kläder, tolk, hyra för tom lägenhet
i väntan på kvotflyktingar) kan Migrationsverket täcka i efterhand.
Frågan är vem som ska göra denna eftersökning?
Ska någon i kommunen ansvara för detta eller kan
Etableringscenter bistå med hjälp vid eftersökning
av ersättning? Svaret på frågan kan bero på
huruvida Etableringscenter i framtiden kan täcka
särskilda bidrag och därefter göra eftersökningen
för aktuella utgifter eller om kommunerna själva
måste göra detta. Ur ett resursbesparande
perspektiv kan det finnas fördelar med att
Boråsregionens Etableringscenter tar hand om detta
centralt istället för att kommunerna hanterar det
enskilt. I synnerhet då det kommer att vara
Etableringscenter som blir den instans där behoven
identifieras.
Etableringscenter ska undersöka om det är möjligt
att man handlägger behoven centralt, gör utlägg för särskilda kostnader i andra kommuner än
den egna och sedan gör eftersökning av ersättning från Migrationsverket. Om detta förfarande
blir aktuellt måste frågan tas upp med Migrationsverket. De lagar som reglerar detta måste
också kontrolleras innan det kan bli aktuellt att detta arbete ska ingå i uppdraget för
Boråsregionens Etableringscenter.
Verksamhetsrapportering

Noggrann och tydlig verksamhetsrapportering ska ske regelbundet så att kommunerna får
insyn och möjlighet till inflytande som bidrar till att uppdraget genomförs med god kvalitet,
resurseffektivt och att den gemensamma enheten täcker de områden som ingår i uppdraget.
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Det första året kommer en extern följeforskare att granska, utvärdera och analysera
verksamhetens uppbyggnad och dess arbetssätt relaterat till uppdrag och mål. Syftet med
följeforskning är att undan för undan styra verksamheten bättre mot uppsatta mål genom att
löpande rapportera iakttagelser till verksamhetens styrgrupp. Följeforskning skapar
förutsättningar för ett kontinuerligt lärande kring hur arbetet kan bedrivas i bättre former. I ett
större perspektiv kan följeforskningen slutligen återföra resultat och erfarenheter till den
offentliga diskussionen. Uppdraget som följeforskare måste upphandlas enligt LOU.
Boråsregionens Etableringscenter ska skriva rapporter om verksamheten regelbundet. Dessa
rapporter kommer att skickas ut till kommunerna, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen samt
andra relevanta aktörer varannan månad under det första året. Efter det första året skickas
nyhetsbrev kvartalsvis. Nyhetsbreven kommer även att läggas ut på Sjuhärads
kommunalförbunds hemsida.
En genomgripande rapportering ska ske vid Direktionens första möte, i början av 2014. En
skriftlig rapport som inkluderar den externa utvärderarens analyser ska skickas ut innan mötet.
Aktörsmöten

I dagsläget finns ett delregionalt partnerskap som arbetar med flyktingfrågor och som
sammankallas av Länsstyrelsen och där representanter från Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Sjuhärads
kommunalförbund m.fl. deltar. Det finns också ett antal
både regionala och nationella nätverk som driver
utvecklingen av arbetssätt, material och webbaserade
informationslösningar m.m. kopplat till
flyktingmottagandet efter etableringsreformen.
Boråsregionens etableringscenter kommer vara
Sjuhärads strategiska aktör och ha en naturlig roll i dessa
sammanhang. Etableringscenter kan också initiera nya
nätverkskonstellationer och aktörssamarbeten vid behov.
Det har framkommit i olika sammanhang att sjuhäradskommunerna är intresserade av att det
anordnas möten med dessa aktörer dit även kommunerna bjuds in. Sjuhärads
kommunalförbunds beredningsgrupp för Social välfärd och hälsa har betonat vikten av att
kommunerna får aktuell information om flyktingfrågor och möjlighet att föra en dialog med
Migrationsverket och Länsstyrelsen i frågor som rör flyktingmottagandet. Boråsregionens
Etableringscenter kan arrangera sådana möten där informationsöverföring kombineras med
dialogsamtal.

7.3 Verksamhetsstyrning, samordning, uppföljning och utvärdering

Den operativa verksamheten skall baseras på tre principer.
•
•
•

EFFEKTIVITET – Fördelning av resurser där de verkligen behövs
KAPACITET – Kompetent personal och flexibel verksamhet
KVALITET – Uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten
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Utförarverksamhet

Borås stad föreslås vara både värdkommun och fysisk placering för det gemensamma
flyktingmottagandet. Som ansvarig nämnd föreslås Arbetslivsnämnden. Mottagningen ska
kallas Boråsregionens Etableringscenter, som blir den gemensamma ingången för alla
nyanlända oavsett i vilken av Sjuhärads kommuner bosättning sker. Mottagningssamtal kan
ske antingen vid huvudkontoret i Borås eller vid det lokala kontoret i hemkommunen som
bemannas av Etableringscenter.
Verksamheten måste ses som en enhet med ett ständigt förbättringsarbete där utvärdering och
utveckling går hand i hand. Många faktorer kan komma att påverka verksamhetens innehåll
och omfattning, vilket gör att alla frågor inte nödvändigtvis kan besvaras i detta
organisationsförslag.
Samlokalisering med Arbetsförmedlingen

Den långsiktiga visionen är att Boråsregionens Etableringscenter ska samlokaliseras med
Arbetsförmedlingen. Detta gynnar en nära samverkan mellan aktörerna och förenklar besöken
för målgruppen.
Politiskt etableringsråd

Etableringsrådet ska bestå av två politiker från varje kommun samt två politiker från
Sjuhärads kommunalförbunds beredningsgrupp för Social välfärd och hälsa. I uppdraget ingår
att på politisk nivå kommunicera kommunernas behov, följa upp verksamheten vid
Boråsregionens Etableringscenter och föra dialog om prioriteringar. Borås Stads
Arbetslivsnämnd fastställer verksamhetsplan efter samråd med etableringsrådet.
Verksamhetsplanen skickas sedan ut för kännedom till kommunerna. Vilka politiker som ska
ingå i etableringsrådet från varje enskild kommun måste kommunerna själva besluta om.
Under det första året bör det politiska etableringsrådet sammanträda kvartalsvis. Därefter kan
det förslagsvis träffas två gånger per år samt vid behov.
Återkoppling till Direktionen med såväl verksamhetsrapportering som ekonomisk uppföljning
ska ske årligen vid det nya kalenderårets första Direktionsmöte.
Styrgrupp på tjänstemannanivå

Boråsregionens Etableringscenter ska ha en styrgrupp bestående av
en representant, respektive en ersättare, från varje kommun samt
en representant från Arbetsförmedlingen. Rollen som ordförande
ska innehas av förvaltningschefen inom den nämnd
Etableringscenters verksamhet bedrivs. Styrgruppens medlemmar
utses av kommunchefen i respektive kommun. Medlemmarna bör
utses efter kompetens och bredd från olika verksamhetsområden ex
IFO. Styrgruppen ska sammanträda en gång i månaden under det
första året därefter minst fyra gånger per år. Under dessa möten
ska rapportering ske angående Etableringscenters verksamhet, såväl de lokala insatserna i
respektive kommun som de centrala. Rapporteringen ska inkludera en ekonomisk uppföljning.
Det första året ska den externa följeforskaren vara tillgänglig för deltagande och medverkan
vid referensgruppens sammanträden. Styrgruppens uppgift är att med insyn i verksamheten,
framföra frågeställningar från kommunen man representerar samt fatta beslut gällande den
gemensamma flyktingmottagningen. De beslut styrgruppen fattar är vägledande.
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Förvaltningschefen måste i sin tur ansvara för att besluten verkställs endast om de inte strider
mot kommunernas avtal med Etableringscenter eller mot lagar och andra styrdokument. Det
är sedan enhetschefens ansvar att omvärldsbevaka så att verkställandet av besluten inte
innebär att enheten gör något som redan görs av annan aktör eller att insatser initieras, som
redan utförs inom ramen för pågående projekt på regions-, läns- eller nationell nivå.
Enhetschef

Enhetschefen har till uppgift att driva verksamheten, ansvara för dess samordnande funktioner
samt budget och personalfrågor, enligt de direktiv och riktlinjer som nämnden beslutar. I
uppdraget ligger att leda, planera och utveckla verksamhetsområdet utifrån gällande
ekonomiska och organisatoriska ramar. Det är också viktigt att enhetschefen har en god
förmåga till omvärldsbevakning, då verksamheten kommer att kunna påverkas av många yttre
faktorer, såsom exempelvis internationella omständigheter och nationella analysrapporter
gällande etableringsreformen. Enhetschefen ska även vara drivande och utveckla
samverkansformer och nya metoder med andra myndigheter och aktörer.
Personal

Personalstyrkan skall ha spetskompetens som är anpassad efter kommunens kvarvarande
ansvar utifrån etableringsreformen.
För att flyktingmottagandet ska kunna ske effektivt och
med goda förutsättningar till individfokus krävs minst en
flyktingsamordnare per 50 flyktingar. Då nya flyktingar
anländer årligen medför detta i realiteten att varje
flyktingsamordnare kommer att arbeta med 100
flyktingar varje år. I Boråsregionen skulle detta innebära
ett behov av ca sex flyktingsamordnare (beräkningen
gjord exklusive Herrljunga och Vårgårda).
Flyktingsamordnarna har övergripande perspektiv och en konsultativ roll samt utgör den
lokala bemanningen i kommunerna. Arbetsbeskrivningen kommer att skapas utifrån
verksamhetsbeskrivningen ovan.
En av flyktingsamordnarna kommer att ansvara för att samordna SFI. I rollen som SFIsamordnare kommer denne att ha övergripande information om behoven av SFI i Sjuhärad
samt ha en nära dialog med högskola och AF för att även kunna samordna behov av SFUA
och SFI Kombi.
Två SO-samordnare behövs. SO erbjuds inte av kommunerna själva idag. Borås Stad har
länge erbjudit Sjuhärads kommuner att boka kursplatser för nyanlända till SO-utbildningar i
Borås, men också kunnat anordna SO-kurser lokalt i kommunerna. Boråsregionens
Etableringscenter ska även fortsättningsvis kunna erbjuda möjligheten att SO anordnas lokalt.
SO kräver mer tid än SFI att samordna för att täcka upp behoven både centralt och lokalt samt
behoven för såväl nyanlända flyktingar som för övriga invandrare.
Behovet av samhällsinformatörer varierar. I nuläget är samhällsinformatörerna timanställda
vid Borås Stad. Då behovet av denna personal varierar under året beroende på när det finns
underlag för att starta nya grupper, kommer dessa även fortsättningsvis att vara timanställda.
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Utöver dessa kommer även en boendekonsulent att behövas. Konsulentens roll inkluderar
hantering av bostadsfrågor för nyanlända samt viss administration. Det är även konsulentens
uppgift att vara kontaktperson gentemot Migrationsverket. Det blir till konsulenten som
Migrationsverket ringer och frågar om Sjuhärad kan ta emot flyktingar. Det finns därför stora
vinster med att det är samma person som också ansvarar för och samordnar
bostadsanskaffning. Detta kräver givetvis en nära och central dialog med flyktingsamordnarna
som är utlokaliserade i kommunerna. På så vis håller sig konsulenten ständigt uppdaterad om
vilka kommuner som för närvarande kan ta emot nya flyktingar.
Sammanfattningsvis blir bemanningen enligt följande:

1 Enhetschef
6 Flyktingsamordnare (varav en även samordnar SFI)
2 SO-samordnare
1 Boendekonsulent
1 Ekonom (deltid)
Ett antal samhällsinformatörer (timanställda)
Delregionala partnerskapet

För att få stabilitet och förutsättningar att arbeta med viktiga strategiska frågor för delregionen
Sjuhärad har Länsstyrelsen i Västra Götaland skapat det Delregionala partnerskapet som
består av de ansvariga cheferna från aktörer som är centrala i den nyanländas etablering. Där
diskuteras viktiga strategiska frågor för att uppnå samsyn och ett helhetsperspektiv av
introduktionsinsatserna samt att säkra att alla agerar i enlighet med sina respektive
ansvarsområden. Det är ett etablerat nätverk/forum som redan finns och därför är det
gynnsamt för Boråsregionens Etableringscenter att vara en del av den.
Enskild kommun

Insatser som alla invånare inom varje kommun har rätt till kommer att finnas kvar på enskild
kommun, ex försörjningsstöd, barnomsorg, skola, SFI och andra sociala insatser.

7.4 Samverkansavtal

Samverkansavtalet ska reglera uppdrag och kostnader för
Boråsregionens Etableringscenter. Avtalet måste upprättas mellan
varje enskild sjuhäradskommun och Borås Stad och bör sträcka
sig över en period om tre år med ett års uppsägningstid. Kortare
avtalstid skapar osäkra grunder för hela verksamheten. Alla
kommuner i Sjuhärad, med undantag av Vårgårda, har
överenskommelser med Länsstyrelsen som löper på tillsvidare,
gällande antal flyktingar man ska ta emot per år. Det finns därför
inte heller behov av att förnya eller revidera avtalen oftare än vart
tredje år.
Efter beslut i respektive kommunfullmäktige i Sjuhärad, ska varje
kommun som har tillstyrkt detta reviderade organisationsförslag med dess konkretiserande
verksamhetsbeskrivning samt tillhörande budget, underteckna ett samverkansavtal.
Utformandet av samverkansavtalet ska ske i samråd kommunerna emellan. Ett avtalsförslag
ska skapas så snart kommunerna i Sjuhärad har fattat beslut om förslaget på lokal nivå.
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Underskrivet samverkansavtal ses som en uppdragshandling som ska verkställas av
värdkommunen för Boråsregionens Etableringscenter. Borås Stads Arbetslivsnämnd ansvarar
för utvärdering av avtalen efter den första avtalsperioden om tre år samt att nya
samverkansavtal utformas därefter.

7.5 Ekonomi

Det kommunala flyktingmottagandet finansieras genom statliga medel. Tidigare hade
kommunerna samordningsansvaret för flyktingmottagandet och fick därför en stor del av
ersättningen från staten. Med den nya etableringslagen har detta ändrats. Nu har
Arbetsförmedlingen samordningsansvaret och fler aktörer är involverade i flyktingarnas
introduktionsperiod. Det har lett till att kommunerna har fått andra ekonomiska
förutsättningar för att arbeta med flyktingmottagande.
Nedan: Ersättningar till kommunerna enligt etableringsreformen, som skall användas endast
till verksamhet med direkt koppling till nyanländas introduktion.
•
•

Grundersättning som motsvarar 10 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken.
Schablonersättningen för 2012 är:
- 82 200 kr för en person under 20 år,
- 82 200 kr för en person som fyllt 20 men inte 65 år, och
- 51 400 kr för en person som fyllt 65 år.

Med detta organisationsförslag har bifogats ett förslag på verksamhetsbudget.
Fördelningsnyckel

Fördelningsnyckeln gällande verksamhetens budget planeras enligt följande: Kommunernas
statliga grundersättning (10 basbelopp á 44 000 kr) för flyktingmottagande ska oavkortat
betalas in till Boråsregionens Etableringscenter.
Därutöver ska 65 % av schablonersättningen för de
nyanlända vuxna och 45 % av schablonersättningen
för flyktingbarnen betalas in till verksamheten.
Inbetalning av schablonersättning ska ske kvartalsvis.
Det är dock av oerhört stor vikt att påpeka att denna
fördelningsnyckel har baserats på osäkra antaganden
om hur flyktingmottagandet framöver kommer att
utvecklas. Det kan t.ex. bli så att en kommun tar emot
ett antal familjer med många barn. Om dessa familjer behöver mer stöd och hjälp från
Boråsregionens Etableringscenter än flyktingar i en annan kommun som är vuxna och utan
barn, innebär det att fördelningsnyckeln kan behöva justeras. Med nuvarande
fördelningsnyckel blir det i detta exempel kommunen med flyktingar som minst behöver
Etableringscenters stöd, som får betala in en större procentandel av schablonersättningen till
verksamheten än den kommun som nyttjar Etableringscenters resurser mest.
Boråsregionens Etableringscenter måste vara en verksamhet i utveckling där både uppdraget,
budgeten och fördelningsnyckeln kan komma att justeras beroende på vad behov, utvärdering
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och analys gör gällande. Det bör betonas att inga större förändringar kommer att göras som
inte kommunerna känner till och är med och påverkar. Kommunerna får full insyn genom
representation på politisk nivå i etableringsrådet och på tjänstemannanivå i styrgruppen.
Ekonomisk uppföljning görs kontinuerligt och kommer att redovisas för styrgruppen, det
politiska etableringsrådet samt Direktionen två ggr per år samt vid behov.
Om Direktionen den 2 mars 2012, bifaller detta reviderade organisationsförslag med
tillhörande underlag, kommer implementering av den nya organisationen starta i juni/juli
2012 för de kommuner i Sjuhärad som lokalt tillstyrker förslaget. Eventuellt budgetöverskott
läggs i ett balanskonto. Medel på balanskontot ska endast användas för kommunernas
gemensamma flyktingmottagande genom Boråsregionens Etableringscenter.

7.6 Förväntade konsekvenser
Resurseffektivitet

Direktionen har i ett beslutsmissiv daterat 2010-10-08, ärende 7 uttryckt att "den nya
organisationen ska ha ett tydligare individfokus och lägga vikt vid behovsidentifiering".
Då den statliga ersättningen för flyktingmottagande har minskat till kommunerna, i och med
etableringsreformen, ställer de nya ekonomiska förutsättningarna höga krav på
resurseffektivitet. Genom att etablera en gemensam flyktingmottagning för Sjuhärad kan en
sådan resurseffektivitet uppnås och förutsättningarna öka för att bibehålla eller stärka kvalitén
på mottagandet. Politikernas vilja att individanpassa introduktionsinsatser genom
behovsidentifiering stämmer väl överens med lagkraven kring individfokus, då den nya lagen
handlar om insatser som syftar till att underlätta och påskynda individens etablering.
Personal

Minskade statsbidrag med krav på anpassning och förändring medför att de befintliga
flyktingmottagningarna måste finna organisatoriska lösningar som är mer kostnadseffektiva.
Nya arbetssätt behöver utvecklas för att klara de krav som etableringsreformen innebär. Alla
anställda i respektive kommun som tidigare har arbetat/arbetar med flyktingmottagning
kommer att påverkas av förändringarna.
Både etableringsreformen och en ny gemensam organisation medför avveckling av de
nuvarande flyktingmottagningarna i respektive kommun. Däremot bör betonas att
kommunerna har ett antal områden kvar att enskilt ansvara för. Dessa beskrivs i
organisationsförslaget.
Individen

Flyktinggruppen är en heterogen grupp med personer som har olika livs- och
yrkeserfarenheter, utbildningar, ålder, språkkunskaper och hälsotillstånd. Kraven på
flexibilitet och anpassning till olika gruppers och
individers behov är därför stora.
Organisationsförslaget har till syfte att ta tillvara
på och anpassa verksamheten på ett sådant sätt att
det tillgodoser individernas behov. Ett regionalt
perspektiv på utbudet av utbildningar,
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arbetsmöjligheter, bostäder och vissa sociala insatser, skapar större möjligheter för individer
att göra egna val. Detta sker dock inte per automatik. För att kunna påverka sin
introduktionsperiod behöver de nyanlända god information om utbuden och välfungerande
kollektivtrafik. Många flyktingar behöver också stöd att hitta rätt både i sina val och till de
geografiska platser där insatserna äger rum. Vid Boråsregionens Etableringscenter ska de
utlokaliserade flyktingsamordnarna kunna möta individen på hemmaplan för att där erbjuda
vägledning, råd och stöd. Det blir också flyktingsamordnarnas ansvar att samarbeta med
Arbetsförmedlingen för att medverka till att individerna får en god planering i sin introduktion
som passar individens livssituation.

8. Genomförande och utfasning av nuvarande flyktingmottagningar
De flyktingar som beviljades uppehållstillstånd fram till och med den 31 oktober 2010 finns
kvar under kommunernas samordningsansvar enligt den gamla lagstiftningen, tills dessa
individers introduktionsprogram är klara. I några av Sjuhärads kommuner kan det innebära att
det under en kort övergångsperiod finns två parallella mottagningssystem. Vid efterforskning
visar det sig dock att de flesta kommunerna i Sjuhärad avslutar verksamheten för det gamla
systemets flyktingar vid halvårsskiftet detta år, d.v.s. runt juni 2012.
Planen är att organisationsförslaget börjar implementeras i juni/juli 2012. Värdkommunen
Borås Stad tar då över arbetsprocessen och påbörjar iordningställande av lokaler samt sätter
igång en rekryteringsprocess. I nuläget är det rimligt att anta att Boråsregionens
Etableringscenter slår upp dörrarna för full verksamhet den 1 januari 2013. Genomförandet är
helt avhängigt de politiska beslut som fattas av respektive kommun i Sjuhärad om detta
organisations- och verksamhetsförslag inklusive budget.

9. Kommunernas kvarvarande ansvar

9.1 Överenskommelser med Länsstyrelsen

I Länsstyrelsens uppdrag ingår det att medverka till att det finns beredskap hos kommunerna
för att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande samt ensamkommande flyktingbarn.
Länsstyrelsen överlägger med varje enskild kommun för att teckna överenskommelser med
dem om antalet nyanlända som kommunen ska ta emot. Överenskommelserna kan tecknas
årsvis eller gälla tillsvidare. Det är varje kommuns fortsatta ansvar att teckna
överenskommelser med Länsstyrelsen. Boråsregionens Etableringscenter kan inte överta
kommunernas roll som förhandlande part. Dock kan såväl Sjuhärads kommunalförbund som
Boråsregionens Etableringscenter erbjuda stöd i förhandlingarna.

9.2 Barns och ungdomars introduktion

Arbetsförmedlingens ansvar för vissa nyanlända gäller inte barn
eller ungdomar (0-18 år). I många rapporter som handlar om
etableringsreformens första år framkommer det att den nya lagen
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brister i barnperspektiv. Lagens fokus är att nyanlända så snabbt som möjligt ska bli
egenförsörjande. Men många påpekar att, i barnkonventionens anda, borde större hänsyn tas
till barnens och barnfamiljernas behov när det gäller beslut om insatser för introduktion och
etableringsaktiviteter, som sker på heltid under två år utan avbrott.
De nyanlända barnen är istället kommunernas ansvar. Det är kommunernas uppgift att se till
att nyanlända barn, upp till 18 års ålder, får en god introduktion i det svenska samhället.
Kommunernas schablonersättning för de nyanlända barnen ska användas till särskilda
introduktionsinsatser som är anpassade för deras ålder och individuella behov.
Det praktiska arbetet med barnens introduktion kommer till stora delar att behöva ske i
verksamheten på skola, förskola och fritids, eftersom det är där barnen kommer att tillbringa
stora delar av sin tid. Det innebär att det vid dessa verksamheter måste finnas strategier,
metoder och material, som är direkt anpassade till nyanlända barn och som ger dem kunskaper
i det svenska språket och om det svenska samhället. Det behöver finnas personal på dessa
kommunala instanser som har ansvar att genomföra dessa särskilda introduktionsinsatser, att
följa upp dem och att vara en länk mellan barnet och andra aktörer. Det kan t.ex. handla om
barnets hälsa och välbefinnande, som ska uppmärksammas så att eventuella åtgärder kan
vidtas om behov finns.
Varje barns behov och egna förutsättningar ska vara utgångspunkt i en individuell
introduktionsplan. Utformandet av barnens introduktionsinsatser ska ta hänsyn till deras
uppväxtvillkor, bakgrund och levnadsvillkor. Introduktionsplaneringen ska utformas i nära
samarbete med barnets föräldrar.
Det övergripande målet med introduktionsinsatserna för barn och ungdomar är detsamma som
för vuxna, d.v.s. att varje individ ska ges förutsättningar till egen försörjning, utbildning och
delaktighet i samhällslivet.

9.3 Etableringsinsatser för vissa nyanlända med nedsatt prestationsförmåga

Om en nyanländ har funktionsnedsättningar som medför en prestationsförmåga på < 25 % av
heltid, har den nyanlände inte rätt till en etableringsplan från Arbetsförmedlingen. Det blir då
kommunens ansvar att ordna med individanpassade aktiviteter för att den individen ska få
bästa möjliga förutsättningar till introduktion och etablering i det svenska samhället.
Kommunen ansvarar även för individens försörjning.

9.4 Det gamla systemets flyktingar

Inte många flyktingar ingår längre i den gamla lagens etableringssystem. Kommunerna
ansvarar för dem som gör det, tills deras introduktionsinsatser är färdiga och det gamla
systemet därmed fasats ut. För mer information, se punkt 8 ovan.

9.5 Kommunal service

Varje kommun ska erbjuda de nyanlända det fullständiga utbud av kommunal service som
ingår i kommunens uppdrag. Detta inkluderar bland annat förskola, skola, fritids, äldreomsorg
och kommunalt arrangerade sociala aktiviteter. Det inkluderar även stöd som
kommuninvånare kan behöva av exempelvis socialförvaltningen.
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Kommunerna måste kunna erbjuda barnomsorg året runt för att nyanlända föräldrar som ingår
i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser ska kunna delta i dessa.

9.6 Försörjningsstöd och eftersökning av extraordinära kostnader

Beslut om försörjningsstöd fattas av kommunernas socialförvaltningar. Detta gäller både det
initiala försörjningsstödet som kan behövas innan Försäkringskassan betalar ut
etableringsersättning samt ev. ytterligare försörjningsstöd som vissa individer kan behöva.
Boråsregionens Etableringscenter kan undersöka om möjlighet finns att handlägga
socialförvaltningarnas beslut för att undvika att de nyanländas första anhalt blir kommunens
socialkontor.
Som nämnt ovan under punkt 7.2 ansvarar kommunerna för eftersökning av ersättning för
extraordinära kostnader som kommunen har haft oftast i samband med mottagande av
kvotflyktingar. Detta ansvar kan möjligen Boråsregionens
Etableringscenter överta i framtiden om det är möjligt för
Etableringscenter att göra utlägg för nyanlända som är bosatta
i andra kommuner än Borås.
Det är också av stor vikt att varje kommun kontrollerar att
den statliga schablonersättningen för varje individ inkommer
samt kan hantera frågor som rör schablonersättningen för
nyanlända i kommunen.

10. Några ord om arbetet med revideringen
Det gemensamma arbetet med att revidera organisationsförslaget, utforma en
verksamhetsbeskrivning och skapa en budget har utförts av en rad representanter från alla
Sjuhärads kommuner (med undantag av Herrljunga och Vårgårda). Kommunernas remissvar
har varit en självklar utgångspunkt i arbetet, som påbörjades i samband med att Johanna
Sjöström tillsattes som projektledare den 1 september 2011. I november tillsatte projektets
styrgrupp en arbetsgrupp, bestående av flyktingsamordnare, SO-samordnare, SFI-lärare,
integrationssamordnare samt undertecknad projektledare. Arbetsgruppen har bearbetat en rad
frågeställningar under sammanlagt fem heldagar som har resulterat i
verksamhetsbeskrivningen för Boråsregionens Etableringscenter.
Projektets styrgrupp består också av representanter från de deltagande kommunerna och är
chefer för verksamheter som på olika sätt ansvarar för arbete med flyktingmottagande.
Styrgruppen har sammanträtt en gång i månaden och bidragit med sakkunnighet,
frågeställningar utifrån ett verksamhets- och chefsperspektiv samt fattat beslut som varit
avgörande för arbetsprocessen. Utöver arbetsgruppen och styrgruppen har även den politiska
beredningsgruppen för Social välfärd och hälsa hållits informerad och bidragit med frågor
som tas upp och besvaras i det reviderade förslaget. Det har bland annat handlat om att man
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begärt en tydlig budget samt ett klargörande om de ansvarsområden som kommunerna även
framgent kommer att ha.
Ett antal andra möten har också ägt rum i syfte att säkerställa det reviderade förslagets
relevans, rimlighet och förankring samt att presentera och diskutera utformandet av den
gemensamma flyktingmottagningen. Det har bland annat handlat om möten med SFI-rektorer
från kommunerna i Sjuhärad och ett möte med fackliga representanter för de
flyktingsamordnare som idag är anställda av olika sjuhäradskommuner. Sjuhärads
kommunchefer har informerats vid ett sammanträde samt via nyhetsbrev. Projektledaren har
även deltagit i ett regionalt och ett delregionalt partnerskap som sammankallas av
Länsstyrelsen. Partnerskapen består av representanter från Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Högskola, primärvård samt några andra aktörer som på
olika sätt arbetar med flyktingmottagande samt integration.

Vid pennan,
Johanna Sjöström, projektledare
johanna.sjostrom@sjuharad.se
033-430 1014
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Arbetslivsförvaltningen
Flyktingmottagning: Boråsregionens Etableringscenter
Konto
Ansvar
Konto
Verks
Personalkostnader
Enhetschef
272 900
Löneadministration
272 900
Övrig personal
272 900
Löneadministration
272 900
Previa
272 900
Handledning
272 900
Summa
1 Enhetschef 35 000 kr/mån
6 Flyktingsamordnare 27 500 kr/mån
2 SO-Samordnare 27 500 /mån
1 Boendekonsulent 25 000kr/mån
Lokalhyra
Lokalhyra kontor Borås
Lokalhyra kontor övrigt
Summa

272 900
272 900

Tjänstebilar
Tjänstebilar
272 900
Summa
6 Tjänstebilar * 50 000 kr/år

12-02-23
Akt

4 000
6 686
4 000
6 686
4 721
4 718

82 100
82 100
82 100
82 100
82 100
82 100

3 904
3 904
3 903
3 903
1 116
3 046

611
4
4 280
27
13
100
5 035

6 819
6 810

82 100
82 100

1 210
1 210

500
100
600

6 753

82 100

3 053

300
300

Material
Telefoner
272 900 6 010
82 100
3 011
Mobiltelefoner
272 900 6 013
82 100
3 011
Dataanvändning
272 900 6 664
82 100
1 310
Material
272 900 5 610
82 100
3 092
Summa
Telefoner, mobiltelefoner, dataanvändning, material, 5 000 kr * 10 personer
Nyinköp 1 gång
Möbler, Datorer mm
272 900 5 610
82 100
3 040
Summa
Köp av Externa tjänster
Utvärdering mm
Summa

Belopp

55
55
55
55
220

200
200

272 900

6 590

82 100

3 149

200
200

Information/Marknadsföring
Info/marknadsföring
272 900
Summa

5 610

82 100

3 149

100
100

Konferenser mm
Konferenser mm
Summa

272 900

6 150

82 100

3 149

170
170

Tolkkostnader
Tolkkostnader
Summa

272 900

6 590

82 100

3 149

350
350

SFI-Kostnader
SFI-Kostnader
Summa

272 900

6 590

82 100

3 149

7 910
7 910

SO-Kostnader
SO-Kostnader
Summa

272 900

6 590

82 100

3 149

2 080
2 080

Övriga kostnader
Övriga kostnader
Summa

272 900

6 590

82 100

3 149

1 890
1 890

SUMMA

19 055
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Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Kjersén Group AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren. Enligt befolkningsprognos för
Borås Stad finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar år 2013 och 1 098 året
därpå. Från år 2016 ökar elevtalet något. Borås Stad ingår i Sjuhärads
samverkansområde där övriga kommuner har motsvarande befolkningsutveckling.
Elever inom Sjuhärads samverkansområde har rätt att bli förstahandsmottagna på
utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl till
Borås Stads gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i
Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Kjersén Group AB:s ansökan avser nyetablering i Borås med Mode- och
designbranchens gymnasieskola fr. o. m. läsåret 2013/14. Utbildningarna som
ansökan avser är: Estetiska programmet med inriktning Bild och formgivning,
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Medier, information och
kommunikation och Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi. Samtliga
sökta utbildningar bedrivs redan i Borås i kommunal regi och delvis även i fristående
regi. Det Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning har dessutom
näraliggande alternativ både på kommunala och fristående gymnasieskolor. Därutöver
ansöker en fristående aktör, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, om utökning av
befintlig verksamhet med två av programmen och inriktningarna.
Om ansökningarna från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det
läsåret 2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
Borås Stad som de fristående gymnasieskolorna. Dimensioneringen av elevplatser kan
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medföra att Borås Stad kommer att behöva göra omfattande anpassningar för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar. Kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens
befintliga verksamhet medför en klar kvalitetsförsämring inom hela den kommunala
gymnasieskolan.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:
1. Antagningsstatistik till läsåret 2012/13
2. Befolkningsprognos
3. Sammanställning över ansökningar
4. Elevflöde över kommungränsen läsåret 2011/12
5. Antal boråselever i fristående gymnasieskolor i Borås läsåret 2011/12
Antalet boråselever i annan kommun läsåret 2011/12

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Estetiska programmet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

ESTETISKA
PROGRAMMET
Bild- och formgivning
Bäckängsgymnasiet
ESBIL-BÄ nationell inriktn

Behöriga
förstahandssökande

47

13

24

37

23

Bäckängsgymnasiet
ESBILV-BÄ särskild
Variant-Design

61

25

27

17

25

Ljud och Bildskolan
ESBIL-LBS Speldesign

60

11

31

28

32

Almåsgymnasiet
Hantverk Textil
HVTEX-AL

27

7

9

15

16

1

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1

Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Samhällsvetenskapsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Övriga
behöriga
sökande

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

241

57

172

196

60

12

2

5

10

30

Bäckängsgymnasiet
SABET-BÄ

280

93

163

205

90

Jensen Education
SABET-JEN

31

7

20

27

30

John Bauergymnasiet
SABET-JB

8

2

8

8

24

Sökande
från lägeskommunen

SAMHÄLLSVETENSK
PROGRAMMET
Samhällsvetenskap
Bäckängsgymnasiet
SASAM-BÄ

Jensen Education
SASAM-JEN
SAMHÄLLSVETENSK
PROGRAMMET
Beteendevetenskap

2

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Ekonomiprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
12/13

EKONOMIPROGR
Ekonomi
Sven Erikssonsgymnasiet
EK-SE *

384

153

231

124

150

Sven Eriksson
EKENTVS-SE, Spetsutb

80

49

30

58

22

Jensen Education
EKEKO-JEN

24

10

11

23

30

Dr Blankas gymnasium
EKEKO-DBGY, Mäklare

14

2

9

9

12

EKONOMIPROGR
Juridik
Sven Erikssonsgymnasiet
EK-SE *

Inriktning
i år 2

Inriktning
i år 2
384

153

231

124

150

* Nationell idrottsutbildning inom programmet, Inriktning år 2

3

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 2

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad

Bilaga 3

Friskoleansökningar för start lå 2013/14

SÖKT TILLSTÅND

Kommunal

Avser ut-

Kommunal

ökning av
Huvudman/Skola

Nuvarande

Antal

befintlig

program

boråselever

verksamhet

Program

Inriktning

Kjersén Group AB -

Estetiska

Bild- och

Mode- och design-

progr.

formgivning

Fristående

Fristående

Annan

gy-skola

fristående

Antal elever

gy-skola

antal

gy-skola

antal

söker

Antal elever

Fullt utbyggt

med

platser 12/13

med

platser 12/13

tillstånd/

inriktn/år 1

2017

motsv. progr

program eller

motsv. progr

program/

antal platser/åk1

lå 2012/13

inriktning

lå 2012/13

inriktning

program/inriktn

Bäckäng

23

Ljud- och

32

Drottn.

(inriktning)

Bildskolan

(program/

Blanka/16

under 3 år

på skolan

gy-skola

20+26+32

96

branschens

inriktning)

gymnasieskola

Bäckäng

25

ES/Design

(särskild variant)

Almås

16

HV/Textil

(inriktning)

design
Samhälls-

Medier,

20+26+32

96

Bäckäng

vetenskaps- information
progr.

kommunikation

Ekonomi-

Ekonomi

12+12+12

36

SvenErikson

progr.

nej

20
(inriktning)

60+72+96

150

Drottn.Blanka

12

Drottn Blanka

(program)*

Jensen

30

/12

SvenErikson

22

Entreprenör

(spetsutbildning)

288
* inriktning i år 2.

23

Bilaga 4

Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenör
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937

Bilaga 5

Datum för statistik: 2011-10-15
Antal boråselever i fristående gy i Borås

Totalt

Antal boråselever som läser i annan kommun,

664

Antal boråselever per fristående gy i Borås.

Ljud- och Bildskolan
- TE, arkitekt
- TE
- ES
- ES, musik
- MP
Aspero
- Idrottsprogrammet
John Bauer
- EC
- EE
- MP
- HP
- HR
- HV
- SA
- SP
- OP
- TE
- RL
Portalen
- EC
Kitas gymnasium
- SP
- NV
Realgymnasiet
-NP
Jensen gymnasium
NTI-skolan
- HP
Drottning Blanka
- HV
- OP
- VO
Baggium
- BA
- BP
- EE
- EC
- EN
- FP
- FT
- HR
- HV
- IN
- IP
- RL
- VF

135
8
36
27
25
39
21
21
165
37
7
18
16
25
19
5
8
16
10
4
4
4
46
38
8
49
49
63
15
15
39
29
7
3
127
21
29
3
16
11
10
7
8
8
1
7
3
3
664

Totalt

71

Fördelning på kommun och program.
Alingsås

1

21

- BF
Arjeplog
- TE
Arvidjaur
- SM
Eksjö

1
2
2
1
1
1

165

- ES
Falköping

1
1

4

- HV
Falun
- ESMU
Forsmark
- NV
- TE
Gotland
- SM
Göteborg
- BF
- FP
- HR

1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1

46

- IB
- IV

2
1

49

- NV
- SM
Herrljunga

1
2
1

63

- HR
Härjedalen

1
1

135

15

- HR

1

39

Härryda
- ESMU

1
1

Jönköping
- BF
- IB
- NV

5
1
1
1

- SP
Katrineholm
- OP
Leksand
- HR
Lysekil
- NV
Mariestad
- TE
Mark
- OP
- SM
- SP
Mora
- SP

2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1

127

664

Antal boråselever som läser i annan kommun,
samt fördelning på kommun och program. Forts.
Mölndal
- IV
Nybro
- HV
Nyköping
- FP
Nässjö
- TE

Stockholm
- BF
Strömstad
- TE
Sunne
- SM
Tjörn
- TE
Torsby
- EC
- SM
- TE
Torsås
- SP
Ulricehamn
- IP
Vansbro
- SP
- TE
Varberg
- FP
Västerås
- FP
- NV
Örebro
- HR
- LP
- MP
Ådalen
- IP

Totalt i annan kommun

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
13
13
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1

71
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Alingsås
kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avstyrker ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB.

120403

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-04-03

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0201 612
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2012-04-02, Christer Johansson

Sida

1(3)
Datum

Dnr

2012-04-23

2012/KS0201

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Alingsås kommun
Skolinspektionens diarienummer: 32-2012:759

Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren. Enligt befolkningsprognos för
Borås Stad finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar år 2013 och 1 098 året
därpå. Från år 2016 ökar elevtalet något. Borås Stad ingår i Sjuhärads
samverkansområde där övriga kommuner har motsvarande befolkningsutveckling.
Elever inom Sjuhärads samverkansområde har rätt att bli förstahandsmottagna på
utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl till
Borås Stads gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i
Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Om ansökningarna från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det
läsåret 2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
Borås Stad som de fristående gymnasieskolorna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att Borås Stad kommer att behöva göra omfattande anpassningar för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar. Kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens
befintliga verksamhet medför en klar kvalitetsförsämring inom hela den kommunala
gymnasieskolan.
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KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:
1. Befolkningsprognos
2. Elevflöde över kommungränsen 2011/12

Bilaga 1

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad

Bilaga 2

Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenör
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937
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BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i
Borås kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

120403

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-04-03

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0197 162
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2012-04-02, Christer Johansson

Sida

1(2)
Datum

Dnr

2012-04-23

2012/KS0197

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås kommun
Skolinspektionens diarienummer: 32-2012:786

Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren. Enligt befolkningsprognos för
Borås Stad finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar år 2013 och 1 098 året
därpå. Från år 2016 ökar elevtalet något. Borås Stad ingår i Sjuhärads
samverkansområde där övriga kommuner har motsvarande befolkningsutveckling.
Elever inom Sjuhärads samverkansområde har rätt att bli förstahandsmottagna på
utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl till
Borås Stads gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i
Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har redan ett antal program/inriktningar i
Borås. Denna ansökan avser utökning av verksamheten fr. o. m. läsåret 2013/14.
Utbildningarna som ansökan avser är: Estetiska programmet med inriktning Bild
och formgivning, Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna
Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap och Ekonomiprogrammet med
inriktningarna Ekonomi och Juridik. Samtliga sökta utbildningar bedrivs redan i Borås
i kommunal regi och delvis även i fristående regi. Det Estetiska programmet med
inriktningen Bild och formgivning har dessutom näraliggande alternativ både på
kommunala och fristående gymnasieskolor. Därutöver ansöker en fristående aktör,
Kjersén Group AB, om godkännande att få starta två av programmen och
inriktningarna.
Om ansökningarna från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det
läsåret 2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
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Borås Stad som de fristående gymnasieskolorna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att Borås Stad kommer att behöva göra omfattande anpassningar för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar. Kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens
befintliga verksamhet medför en klar kvalitetsförsämring inom hela den kommunala
gymnasieskolan.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:
1. Antagningsstatistik till läsåret 2012/13
2. Befolkningsprognos
3. Sammanställning över ansökningar
4. Elevflöde över kommungränsen läsåret 2011/12
5. Antal boråselever i fristående gymnasieskolor i Borås läsåret 2011/12
Antalet boråselever i annan kommun läsåret 2011/12

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Estetiska programmet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

ESTETISKA
PROGRAMMET
Bild- och formgivning
Bäckängsgymnasiet
ESBIL-BÄ nationell inriktn

Behöriga
förstahandssökande

47

13

24

37

23

Bäckängsgymnasiet
ESBILV-BÄ särskild
Variant-Design

61

25

27

17

25

Ljud och Bildskolan
ESBIL-LBS Speldesign

60

11

31

28

32

Almåsgymnasiet
Hantverk Textil
HVTEX-AL

27

7

9

15

16

1

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1

Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Samhällsvetenskapsprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Övriga
behöriga
sökande

Antal
platser
12/13

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

241

57

172

196

60

12

2

5

10

30

Bäckängsgymnasiet
SABET-BÄ

280

93

163

205

90

Jensen Education
SABET-JEN

31

7

20

27

30

John Bauergymnasiet
SABET-JB

8

2

8

8

24

Sökande
från lägeskommunen

SAMHÄLLSVETENSK
PROGRAMMET
Samhällsvetenskap
Bäckängsgymnasiet
SASAM-BÄ

Jensen Education
SASAM-JEN
SAMHÄLLSVETENSK
PROGRAMMET
Beteendevetenskap

2

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 1
Sökande fristående huvudman: Drottning Blankas Gymnasieskola, Kjersén Group AB

Ekonomiprogrammet i Borås 2012/2013
Sökande per 2012-03-07
Sökande 12/13
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Behöriga
förstahandssökande

Övriga
behöriga
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
12/13

EKONOMIPROGR
Ekonomi
Sven Erikssonsgymnasiet
EK-SE *

384

153

231

124

150

Sven Eriksson
EKENTVS-SE, Spetsutb

80

49

30

58

22

Jensen Education
EKEKO-JEN

24

10

11

23

30

Dr Blankas gymnasium
EKEKO-DBGY, Mäklare

14

2

9

9

12

EKONOMIPROGR
Juridik
Sven Erikssonsgymnasiet
EK-SE *

Inriktning
i år 2

Inriktning
i år 2
384

153

231

124

150

* Nationell idrottsutbildning inom programmet, Inriktning år 2

3

Antagna 12/13
Antagna
förstahandssökande

Antagna
övriga
sökande

Antagna
från lägeskommunen

Reserver 12/13
Första
handssökande

Övriga
sökande

Antal
lediga
platser
12/13

Bilaga 2

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad

Bilaga 3

Friskoleansökningar för start lå 2013/14

SÖKT TILLSTÅND

Kommunal

Avser ut-

Kommunal

Nuvarande

Antal

befintlig

program

boråselever

verksamhet

Program

Inriktning

antal

gy-skola

antal

söker

med

platser 12/13

med

platser 12/13

tillstånd/

inriktn/år 1

motsv. progr

program eller

motsv. progr

program/

antal platser/åk1

under 3 år

lå 2012/13

inriktning

lå 2012/13

inriktning

progr och inriktn

Bäckäng

23

Ljud- och

32

(inriktning)

Bildskolan

Drottning Blankas

Omvårdnads-

Estetiska

Bild och

gymnasieskola

programmet/

progr.

formgivning

AB

Spa fitness

Bäckäng

25

Hantverks-

16+16+16

48

ES/Design

(särskild variant)

progr./

Almås

Stylist

HV/Textil

16

design

(inriktning)

Ekonomi/
ekonomi

Samhälls-

Beteende-

Vård- och

vetenskaps-

vetenskap

omsorgs-

progr.

Samhälls

progr/Skydd

12+12+12

36

Bäckäng

12+12+12

36

Bäckäng

12+12+12

36

SvenErikson

vetenskap

och säkerhet

Ekonomi-

Vård- och

Ekonomi

90

John Bauer

(inriktning)

Jensen

30

60

Jensen

30

150

Drottn.Blanka

12

Kjersen

Jensen

30

Group AB/20

SvenErikson

22

progr/Spa

Entreprenör

(spetsutbildning)

fitness
12+12+12

36

SvenErikson

150
(program)*

ja

24

(program)*

omsorgs-

39

Kjersen
Group AB/20

(inriktning)

progr.

Juridik

fristående

gy-skola

Antal elever
Antal elever Fullt utbyggt

på skolan

Annan

gy-skola

Fristående

ökning av
Huvudman/Skola

Fristående

gy-skola

64+64+64

192
* inriktning i år 2.

Bilaga 4

Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenör
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937

Bilaga 5

Datum för statistik: 2011-10-15
Antal boråselever i fristående gy i Borås

Totalt

Antal boråselever som läser i annan kommun,

664

Antal boråselever per fristående gy i Borås.

Ljud- och Bildskolan
- TE, arkitekt
- TE
- ES
- ES, musik
- MP
Aspero
- Idrottsprogrammet
John Bauer
- EC
- EE
- MP
- HP
- HR
- HV
- SA
- SP
- OP
- TE
- RL
Portalen
- EC
Kitas gymnasium
- SP
- NV
Realgymnasiet
-NP
Jensen gymnasium
NTI-skolan
- HP
Drottning Blanka
- HV
- OP
- VO
Baggium
- BA
- BP
- EE
- EC
- EN
- FP
- FT
- HR
- HV
- IN
- IP
- RL
- VF

135
8
36
27
25
39
21
21
165
37
7
18
16
25
19
5
8
16
10
4
4
4
46
38
8
49
49
63
15
15
39
29
7
3
127
21
29
3
16
11
10
7
8
8
1
7
3
3
664

Totalt

71

Fördelning på kommun och program.
Alingsås

1

21

- BF
Arjeplog
- TE
Arvidjaur
- SM
Eksjö

1
2
2
1
1
1

165

- ES
Falköping

1
1

4

- HV
Falun
- ESMU
Forsmark
- NV
- TE
Gotland
- SM
Göteborg
- BF
- FP
- HR

1
1
1
2
1
1
1
1
9
1
1
1

46

- IB
- IV

2
1

49

- NV
- SM
Herrljunga

1
2
1

63

- HR
Härjedalen

1
1

135

15

- HR

1

39

Härryda
- ESMU

1
1

Jönköping
- BF
- IB
- NV

5
1
1
1

- SP
Katrineholm
- OP
Leksand
- HR
Lysekil
- NV
Mariestad
- TE
Mark
- OP
- SM
- SP
Mora
- SP

2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1

127

664

Antal boråselever som läser i annan kommun,
samt fördelning på kommun och program. Forts.
Mölndal
- IV
Nybro
- HV
Nyköping
- FP
Nässjö
- TE

Stockholm
- BF
Strömstad
- TE
Sunne
- SM
Tjörn
- TE
Torsby
- EC
- SM
- TE
Torsås
- SP
Ulricehamn
- IP
Vansbro
- SP
- TE
Varberg
- FP
Västerås
- FP
- NV
Örebro
- HR
- LP
- MP
Ådalen
- IP

Totalt i annan kommun

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
13
13
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1

71
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Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Flora Dekor Alingsås HB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar minskar de närmaste åren. Enligt befolkningsprognos för
Borås Stad finns det 1 121 boråsare i årskullen sextonåringar år 2013 och 1 098 året
därpå. Från år 2016 ökar elevtalet något. Borås Stad ingår i Sjuhärads
samverkansområde där övriga kommuner har motsvarande befolkningsutveckling.
Elever inom Sjuhärads samverkansområde har rätt att bli förstahandsmottagna på
utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen. Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl till
Borås Stads gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i
Borås Stads gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Om ansökningarna från fristående gymnasieskolor beviljas kan det innebära att det
läsåret 2013/14 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta kan medföra stora förändringar för såväl
Borås Stad som de fristående gymnasieskolorna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att Borås Stad kommer att behöva göra omfattande anpassningar för att
hantera omstrukturering av personal och lokaler till följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar. Kraftiga besparingskrav och neddragningar i kommunens
befintliga verksamhet medför en klar kvalitetsförsämring inom hela den kommunala
gymnasieskolan.

KOMMUNSTYRELSEN

2

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor:
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Bilaga 1

Befolkningsutveckling 2010-2020

Folkmängd

Ålder
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0-5
7244
7467
7626
7764
7881
8003
8106
8196
8296
8413
8528
6-15
10975 10945 11159 11367 11634 11917 12184 12501 12793 13034 13311
16
1328
1262
1095
1121
1098
1090
1151
1139
1176
1227
1205
17-18
2913
2732
2643
2411
2269
2272
2241
2294
2343
2367
2456
19-64
61654 62250 62666 63070 63495 63702 64025 64345 64621 64956 65357
65-84
16319 16557 16893 17218 17448 17736 17952 18108 18326 18564 18679
85-w
2861
2925
2917
2911
2918
2922
2910
2940
2945
2932
2964
Summa 103294 104138 104998 105862 106743 107641 108569 109522 110499 111493 112499

Källa: Stadskansliet, Borås Stad
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Elevflöde över kommungränsen till kommunal gymnasieskola i Borås
läsåret 2011/2012( statistik per 15 oktober 2011)
Enhet
Almås

BÄ

SE

TU
VS

Total

Program
Elevantal
Lär
2
BF
15
HP
8
HV
118
HR
19
HT
14
RL
25
IP
11
LP
17
OP
10
VO
9
Specialutformat HR
12
Total
260
ES
55
HU
11
NV
48
SP
37
SA
26
Specialutformat ES
13
Specialutformat NV
12
Specialutformat SP
3
Total
205
BF
15
EK
31
EN
14
IB
38
SP
9
Specialutformat SP Entreprenör
11
Specialutformat TE
18
Specialutformat Idrottsprogram
46
TE
53
Total
235
IM
7
Total
7
BP
41
EC
18
EE
12
FP
61
FT
39
HV
1
IN
6
IP
10
MP
15
VF
14
Specialutformat MP
13
Total
230
937

