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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage
måndagen
agen
den 4 juni 2012,
2012, kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

Information
Vid sammanträdet lämnas information av Tom Andersson (MP),
Monica Lindqvist, planeringssekreterare och Jonas Edin, avdelningschef på Miljöförvaltningen om insatser för att sanera förorenade sediment i Viskan och riskvärdering.
Förberedande information finns tillgänglig på webben under
http://bit.ly/JPwVl7
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad.

(Sekretessbelagd bilaga utdelas endast till KS-ledamöter och
ersättare på sammanträdet)
Kc
Kc

Kc

2
3

4

(2010/KS0169 016-1)

(Bil)

Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen t o m april 2012
(2012/KS0409 042-1)

(Bil)

Rapport – granskning av intern kontroll 2011 för Stadskansliet
(2012/KS0299 007-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige
2012.

(Kommunfullmäktige beräknas hålla sig inom
den ram på 10 mnkr under 2012 som tilldelats)
(2012/KS0410 042-1)
b)

Granskning av öppenvårdsinsatser.

(Stadsrevisionen har genomfört en uppföljning
av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom Individ- och familjeomsorg barn
och familj. De konstaterar att det pågår ett
arbete med att fastställa hur utvecklings- och
uppföljning av öppenvårdsinsatser ska genomföras. Stadsdelnämnderna ska senast 31 maj
lämna svar till Stadsrevisionen)
(2012KS0218 007-3)
c)

Inbjudan till Earth Hour City Challange 2013

(Överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden
för handläggning) (2012/KS0385 106-1)
(Förslag: a–c till handlingarna)
PF

1

Ny IT-plattform.
2012/KS0421 005-1

(Bil)
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PF
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Anmälningsärende:
a)

Utvärdering 2011 av Plan för likabehandling
2011-2013.

(Samtliga nämnder har följt upp sina planerade
åtgärder och utvärderat möjligheten att nå de
mål som finns uppsatta i Planen för likabehandling 2011-2013)
(2011/KS0764 026-1)
(Förslag: a till handlingarna)
I

1

Enhjulingscyklist söker projektpengar
(2012/KS0338 807-1)

(Bil)

KU

1

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
(2012/KS0401 600-3)
(Bil)

KU

2

Anmälningsärenden:
a)

Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens
negativa effekter i skolväsendet.

(Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av Kommunernas resursfördelning och
arbete mot segregationens negativa effekter i
skolväsendet. Borås Stad är en av 30 kommuner
som valts ut. Granskningen genomförs hösten 2012.
Ärendet har överförts till Stadsdelnämnden Norr
för handläggning)
(2012/KS0324 611-3)
b)

Miljö/skola.

(En privatperson har skrivit till kommunalrådet Lena
Palmén (S) med frågor om vad Borås Stad gör för att
stärka kvalitén i skolan och förhindra utflyttningen från
de kommunala skolorna, samt om möjligheten att få
jobba på en skola som ligger närmare bostaden. Lena
Palmén (S) har besvarat skrivelsen)
(2012/KS0386 609-3)
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c)

Tydlig redovisning av skolornas utveckling till
Kommunstyrelsen
(2011/KS0351 600-3)
(Bil)

d)

Tillsyn av fristående förskolor i stadsdel Norr.

(Stadsdelsnämnden Norr har genomfört tillsyn vid de fristående förskolorna inom sitt
geografiska område)
(2012/KS0402 712-3)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
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Boendemiljö i Viskafors.
(2012/KS0314 219-2)

(Bil)

Förstudie Boråshallen.
(2012/KS0348 292-3)

(Bil)

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2012/KS0049 108-1)

(Bil)

Upphandling av konstgräsplan.
(2012/KS0369 826-2)

(Bil)

Förbifart Sjöbo. Anslagsframställan för utbyggnad av
väg 42 öster Sjöbo.
(2012/KS0406 311-2)

(Bil)

Ekonomisk delårsrapport januari – april 2012 från
nämnderna och de kommunala bolagen.
(2012/KS0411-1
2012/KS0404-1)

(Bil)

Om - och tillbyggnad av Bergdalskolan.
(2009/KS0577 291-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av
ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende.

(11 maj 2012, ärende 01/2012)
(2012/KS0050 108-1)
(Förslag: a till handlingarna)
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E

8

Anmälningsärenden:
a)

Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunalt
anläggningslån 2013.

(Sjömarkens IF beviljas dispens att påbörja
bygget av sin träningsanläggning innan KF fattar
beslut om anläggningslån 2013. Föreningens ansökan om anläggningslån kommer att behandlas
tillsammans med övriga föreningars)
(2012/KS0397 805-3)
b)

Länsstyrelsen Västra Götalands län, regional satsning mot cannabis 2012.
(Ärendet är översänt till Fritids- och

folkhälsonämnden för handläggning)

(2012/KS0392 761-3)
c)

Socialstyrelsen, remiss av förslag till föreskrifter
och allmänna råd om socialnämndens ansvar för
barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem
eller hem för vård eller boende
(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Väster

för handläggning)

(2012/KS0387 750-3)
d)

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående
grundskola i Borås Stad

(Förvaltningsrätten har avslagit kommunens
överklagande. Kunskapsskolans tillstånd utökas till att
omfatta även årskurs 4 och 5)
(2011/KS0205 611-3)
(Förslag: a–d till handlingarna)

Kc 1

BESLUTSFÖRSLAG

RiskRisk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads nämnder, bolag och förbund ges i uppdrag att använda den som
planeringsunderlag.
Samtliga bolag och nämnder ska ta fram egna, verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser, som underlag inför
nästa generations kommunövergripande analys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen och rapporterar resultatet till berörd
myndighet.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ta fram ett nytt dokument för
kommunens samlade förebyggande och förberedande säkerhetsarbete.

2012-05-22

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0169
016
Handläggare: Anna Granlund , tfn 033-17 29 15
Datum/avdelningschef: 2012-05-07

Programområde: 1
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Datum
2012-05-21

2010/KS0169

Kommunfullmäktige

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad
Dagens samhällsutveckling innebär exempelvis snabb teknikutveckling,
specialisering och globalisering. Trender som tillsammans kan leda till att hittills
okända risker uppträder i vårt samhälle. Samtidigt kan det också innebära att nya
möjligheter till ökad trygghet och säkerhet öppnar sig. Den ökande
komplexiteten gör det svårt att få en bild av hot, risker och sårbarheter som
finns.
Under varje mandatperiod ska kommunen göra en risk- och sårbarhetsanalys. En
inventering och analys av risker och sårbarheter är nödvändig för att utveckla
förmågan att hantera olyckor och kriser.
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys är en process som syftar till att:
 Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga.
 Ge underlag för planering och åtgärder som minskar risker och
sårbarhet.
 Stödja den fysiska planeringen.
 Ge underlag för information och kommunikation till kommuninvånare
och anställda.
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera extraordinära händelser.
Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, vilket innebär
den ska verka för att olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår
samordning i planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga och hantera
extraordinära händelser. Kommunen bör därför ha en bild av risker och
sårbarheter inom kommunens geografiska område, vilket med tiden kommer
innebära att olika samhällsviktiga aktörer utanför den egna organisationen
behöver bli delaktiga i arbetet med analysen.
Tredje generationens risk- och sårbarhetsanalys
En reviderad analys har tagits fram för Borås Stad. Nytt för denna gång är att
kommuners och landstings arbeten med risk- och sårbarhetsanalyser omfattas av
föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifterna
reglerar årlig rapporteringen och kan ses som en utvecklingsprocess.
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Datum
2012-05-21

2010/KS0169

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads nämnder, bolag och förbund ges i
uppdrag att använda den som planeringsunderlag.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen och rapporterar
resultatet till berörd myndighet.
Samtliga bolag och nämnder ges i uppdrag att ta fram egna verksamhetsspecifika risk- och
sårbarhetsanalyser som underlag inför nästa generations kommunövergripande analys. Arbetet
samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ta fram ett
nytt dokument för kommunens samlade förebyggande och förberedande säkerhetsarbete.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

De sekretessbelagda handlingarna finns tillgängliga för Kommunfullmäktiges
ledamöter hos Anna Granlund, Räddningstjänsten, Olovsholmsgatan 12, 506 34
Borås. Tel: 033-17 29 15

Sida

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum

Diarienummer

2012-05-05

2010/KS0169
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Stadskansliet
Anna Granlund, 033-17 29 15

Synpunkter på befintlig risk- och sårbarhetsanalys,
fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-26–27
Bakgrund
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys skall ses över varje mandatperiod. Lagrum för
arbetet regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (3 kap. §§ 3 och 8), samt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap. § 1).
Remiss

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör framför allt ett viktigt planeringsunderlag. För att
ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys ombads kommunens
förvaltningar, bolag och andra intressenter att kontrollera analysen från 2008 i syfte
att uppdatera denna. Specifika frågor ställdes om
 analysens aktualitet.
 något saknades.
 förvaltningen hade tillgång till någon statistik eller motsvarande underlag som
borde tas med, samt
 analysens presentation, d.v.s. hur lätt den var att använda.
Remisstid

Remisstiden var 2010-03-24 – 2010-05-05.
Mottagare av remiss

Remissen skickades till följande förvaltningar, bolag och organisationer:
Kommundelskontoren Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta, Norrby,
Sandhult, Sjöbo, Trandared och Viskafors, Administrativa kontoret,
Kommunledningskontoret, Fritids- och folkhälsokontoret, Gatukontoret,
Kulturkontoret, Lokalförsörjningskontoret, Servicekontoret, Socialkontoret,
Utbildningskontoret, Miljökontoret, Stadsbyggnadskontoret, Borås Djurpark AB,
Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås kommuns Parkerings AB,
AB Bostäder i Borås, Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder,
Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Toarpshus, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Polisen i Borås, samt Västra Götalandsregionen (Prehospitalt
och Katastrofmedicinskt Centrum samt Södra Älvsborgs Sjukhus).
Remissvaren

Samtliga remissvar som inkommit till dags dato har tagits med i remissammanställningen. Skälet för detta är att det ansetts viktigt att vara lyhörd för synpunkter,
skapa delaktighet i arbetet för att öka användningen av risk- och sårbarhetsanalysen.
Glädjande inkom totalt 27 remissvar som redovisas i sammanfattning här nedan.
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Nya föreskrifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inte tidigare utnyttjat sin
föreskriftsrätt inom området för kommuners och landstings risk- och
sårbarhetsanalyser enligt lagen om extraordinära händelser, fram till den 1 januari
2011. Då trädde nya föreskrifter ikraft i syfte att möjliggöra nationella
sammanställningar av risk- och sårbarhetsbedömningar. Samtidigt framhävdes
egennyttan med föreskrifterna där kommunen har möjlighet att lägga in sådana delar i
analysen som anses vara till nytta för det egna arbetet, utöver vad som regleras i
föreskrifterna.
Då föreskrifterna reglerar strukturen för rapportering av analyserna har en ny riskoch sårbarhetsanalys arbetats fram för Borås Stads del och skiljer sig från tidigare
generationers utformning.
Redovisning av förvaltningarna, bolagen och externa aktörers beslut
Vid kryss i rutan ”tillstyrker” har remissparten angett att upprättad analys från 2008 tillstyrks
alternativt att inga invändningar har framförts. Med ”kommentarer” avses att remissparten lämnat
kommentarer, förslag på tillägg, ändringar etc. avseende 2008 års analys, alt. inte tagit ställning.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Remisspart
Västra Götalandsregionen, PKMC
Borås Elnät AB
Kommundelskontoret Göta
Miljönämnden
Kommundelsnämnden Dalsjöfors
AB Toarpshus
Länsstyrelsen Västra Götalands län, ESS
Utbildningskontoret
Borås Djurpark AB
Kommundelskontoret Trandared
Kommundelskontoret Sjöbo
Lokalförsörjningskontoret
Kommundelskontoret Centrum
Kommundelskontoret Viskafors
Socialkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Kommundelskontoret Brämhult
Kommundelskontoret Fristad
Kommundelskontoret Norrby
Kommundelskontoret Sandhult
Kulturnämnden
Borås Energi och Miljö AB
Västra Götalandsregionen, SÄS
Fritids- och folkhälsonämnden
Gatunämnden
AB Bostäder
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Tillstyrker
X

Kommentar
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Förvaltningar, bolag och externa aktörers yttranden i sammanfattning
Nedan sammanfattas inkomna remissvar:
1. Västra Götalandsregionen, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum
(PKMC)

Risk- och sårbarhetsanalysen är fortfarande aktuell. Efter att ha tagit del av materialet
finner vi inte att något saknas utifrån vårt sjukvårdsperspektiv. Kanske kan man
förtydliga vårdens sårbarhet vid störningar i infrastrukturen, brand väder el eller
vatten händelser.
De risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs för sjukvården genomförs på både
regional som lokalnivå. Dessa är inte genomförda utifrån ett geografiskt
kommunperspektiv. Detta innebär att sjukvårdens risk- och sårbarhetsanalyser ofta
innehåller en riskinventering som sträcker sig över flera kommuner. Det kan då ibland
inte vara helt lätt att föra ihop dessa analyser och det kan kräva ett eget arbete i
samverkan.
Risk- och sårbarhetsanalysen är lätt att använda. För vårt arbete med kris och
katastrof i regionen är det mycket värdefullt att få ta del av kommunens syn på risker
och hur dessa bedöms. Ett ömsesidigt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser är
utvecklande och stärker vår beredskap för kriser och katastrofer.
2. Borås Elnät AB

Översänder synpunkter efter vår granskning av Risk- o Sårbarhetsanalysen för Borås
Stad.
(Kommentar: synpunkterna omfattar grovanalysen och har förts in i sin helhet)
3. Kommundelskontoret Göta

Analysen är framtagen mot bakgrund av Lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap samt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Analysen ger beslutsfattare och verksamhetschefer en ökad riskmedvetenhet och
kännedom om vilka risker och sårbarheter som finns i kommunen och
kommundelen, samt att kunna förebygga olyckor och att det finns en fastställd
handlingsplan om något händer.
Göta kommundel har inget att invända mot framtaget underlag till Risk- och
säkerhetsanalys för Borås Stad.
4. Miljönämnden

Risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad ska uppdateras och nämnder, bolag samt
andra intressenter ges möjlighet att granska den befintliga och lämna synpunkter.
I bilaga 1 till risk- och sårbarhetsanalysen finns en översikt över scenarier som har
bedömts vara aktuella för Borås Stad. En översyn av strukturen bedöms dock vara
nödvändig för att ge en bra överblick över de riskscenarier som redovisas.
Det kan vara aktuellt att komplettera bilaga 1 med ytterligare riskscenarier.
Sammanställningen över riskobjekt i tabell 13 behöver uppdateras.
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Genom en redovisning av vilka som berörs av respektive scenario blir det möjligt att
göra anpassade sammanställningar med fokus på de riskscenarier som bedöms mest
angelägna för respektive nämnd eller bolag att arbeta med.
Bilaga 4 bör kompletteras med uppgifter fån den detaljerade översvämningskarteringen som tagits fram under 2010 eftersom en högre detaljeringsnivå underlättar
bedömningen av konsekvenserna av en översvämning.
5. Kommundelsnämnden Dalsjöfors

Kommundelsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet.
Nämnden anser att förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad är aktuellt
och saknar inte något i förslaget. Nämnden stöder förslaget i sin helhet.
6. AB Toarpshus

AB Toarpshus har beretts tillfälle att yttra sig över Risk- och sårbarhetsanalys för
Borås Stad.
I tabell 12 redovisas konsekvenser över större bränder i olika
fastigheter/anläggningar. Vi noterar att allmännyttiga bostadsfastigheter inte är med i
uppställningen. I övrigt har AB Toarpshus inget att erinra mot förslaget.
7. Länsstyrelsen Västra Götalands län

Övergripande bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller en väl genomarbetad riskinventering och
riskvärdering som tycks täcka in de flesta risker och sårbarheter inom kommunen.
Analysen presenteras på ett tilltalande sätt och det är tydligt att det finns en
förankring av risk- och sårbarhetsanalysprocessen i kommunen. Länsstyrelsen skulle
önska att en sammanfattad bedömning av kommunens förmåga att hantera olyckor
och kriser återfinns i inledningen.
Analysen har en sekretessbelagd sårbarhetsbilaga. Likaså finns en tillhörande
handlingsplan som mer i detalj speglar åtgärder och uppföljning av det förebyggande
arbetet. Länsstyrelsen anser att denna koppling mellan risk- och sårbarhetsanalys och
handlingsplan är föredömlig, dock är det svårt att få en helhetsbild över kommunens
risk- och sårbarhetsanalysarbete genom att enbart läsa risk- och sårbarhetsanalysen.
8. Utbildningskontoret

Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter att lämna på risk- och
sårbarhetsanalysen Borås Stad.
9. Borås Djurpark AB

Angående begäran om synpunkter avseende risk- och sårbarhetsanalys Borås Stad.
Diarienr. 2010/KSO169:
Borås Djurpark AB har ingen erinran eller behov av ändring för vår verksamhet.
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10. Kommundelskontoret Trandared

1, Aktualitet?

Ja, Inget nämnvärt har ändrats varken till det sämre eller bättre sätt
ur perspektiv Trandared.

2. Saknas något? Nej, Inte som vi har upptäckt.
3. Underlag?

Nej, Vi samlar inte "egen" statistik utan får den från centralt håll.

4, Presentation? Bra, Syftet med Risk och Sårbarhetsanalysen är mycket gott: att öka
medvetenheten hos beslutsfattare, ge underlag för planering samt
öka riskmedvetenheten hos den enskilde. Detta tillsammans ger en
möjlighet för samhället/stadsdelen att minska olyckor och skador.
Bra att det finns en sammanfattning på de första sidorna så att man
får en överblick av materialet och därefter kan man fördjupa sig i
detaljerna.
11. Kommundelskontoret Sjöbo

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande punkter:
Aktualitet?
Svar: Stämmer
Saknas något?
Svar: Nej
Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att tillföra.
Presentation?
Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden Sjöbo har en Lokal lednings- och informationsplan för
kommundels verksamhet vid en särskild händelse, extraordinär händelse eller störning
i kommundelen eller i kommunen. Denna plan reviderades senast av nämnden
september 2009.
Kommundelens krisledningsgrupp har genomgått utbildning med Länsstyrelsen som
arrangör.
När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har alla arbetsplatser
genomgått utbildning i SBA och en pärm finns på varje arbetsplats. Rutiner finns för
grundutbildning av nya medarbetare samt fortbildning regelbundet.
Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje arbetsplats.
12. Lokalförsörjningsförvaltningen

Mot bakgrund av vinterns vädersituation tycker vi att man borde överväga att titta på
Tabell 11: Svåra vädersituationer, ytterligare en gång. I övrigt har vi inget att tillägga.
13. Kommundelskontoret Centrum

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande punkter:
a) Aktualitet?
Svar: Stämmer
b) Saknas något? Svar: Nej
c) Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att tillföra.
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d) Presentation? Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden i Centrum har sedan 2010 01 25 en Lokal lednings- och
informationsplan för Centrum kommundels verksamhet vid en särskild händelse,
extraordinär händelse eller störning i kommundelen eller i kommunen.
Tidigare krisledningsgrupp vid Kommundel Centrum/Sociala blocket har vid några
tillfällen genomgått utbildning med Länsstyrelsen som arrangör.
När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har alla arbetsplatser
genomgått utbildning i SBA och en pärm finns på varje arbetsplats.
Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje arbetsplats.
14. Kommundelskontoret Viskafors

Borås Stads befintliga Risk- och sårbarhetsanalys är föremål för revidering och har
översänts för granskning och kontroll.
Kommundelsförvaltningen i Viskafors har tagit del av underlaget och lämnar ett
samlat svar för verksamheterna skola/barnomsorg, äldreomsorg, fritid, kultur samt
administration.
Sammantaget synes Risk- och sårbarhetsanalysen vara aktuell. Däremot saknas ett
riskobjekt som tillhör Viskafors kommundel, nämligen Viskafors simhall. Simhallen
är lokaliserad inom Viskaforsskolans område. Objektet bör finnas med i Tabell 7,
spridning av giftiga kemikalier (klorutsläpp) samt i tabell 13, riskobjekt.
I dagsläget görs bedömningen att förvaltningen inte har någon ytterligare statistik eller
underlag som behöver tas med i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett omfattande dokument men är i det stora hela
användarvänligt. Bilaga 1, översikt över skadehändelser, har dock en struktur som
behöver ses över för att bli tydligare. Kolumnen med konsekvensbeskrivningar blir i
många skadehändelser väldigt omfattande vilket försämrar översikten i dokumentet.
För övrigt har kommundelsförvaltningen inga ytterligare synpunkter när det gäller
Risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad.
15. Socialkontoret

Socialkontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande punkter:
a) Aktualitet?
Svar: Stämmer
b) Saknas något? Svar: Nej
c) Underlag?
Svar: Ingen ytterligare statistik att tillföra.
d) Presentation? Svar: Inte någon kommentar till detta
Tidigare krisledningsgrupp vid Kommundel Centrum/Sociala blocket har vid
några tillfällen genomgått utbildning med Länsstyrelsen som arrangör.
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16. Stadsbyggnadskontoret

Förutsätter att översvärmningsanalysen som är utförd 2010 bifogas dokumentet.
Ny skredrisk inventering från räddningsverket bör ingå.
Vidare vore det önskvärt att få veta hur de GIS-kartor/analyser kan betraktas och
användas. Adress och format, nödvändig programvara bör anges. Kanske gäller detta
flera dokument.
17. Kommundelskontoret Brämhult

Kommundel Brämhult har erbjudits möjlighet att ge synpunkter över Risk- och
sårbarhetsanalys för Borås Stad.
Risk- och sårbarhetsanalysen är ett underlag för att skapa en säker och trygg miljö.
Brämhults kommundel ställer sig bakom analysen. Som kommundelen ser det vore
det bra om tjänstebilar inom hemtjänsten var utrustade med fyrhjulsdrift.
18. Kommundelskontoret Fristad

Kommundelskontoret har gått igenom materialet i rubricerat ärende.
Förvaltningarna har ombetts att kontrollera följande punkter:
a) Aktualitet?
Svar: Stämmer
b) Saknas något? Svar: Nej
c) Underlag?
Svar: Kommundelen har inte någon ytterligare statistik att tillföra.
d) Presentation? Svar: Inte någon kommentar till detta
Kommundelsnämnden i Fristad har en Lokal lednings- och informationsplan för
Fristad kommundels verksamhet vid en särskild händelse, extraordinär händelse eller
störning i kommundelen eller i kommunen. Denna plan reviderades senast av
nämnden juni 2009.
Kommundelens krisledningsgrupp har vid flera tillfällen genomgått utbildning med
Länsstyrelsen som arrangör. Krisledningsgruppen har också övat/diskuterat olika
scenarier vad som kan hända i Fristads kommundel i flera av punkterna nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Svåra störningar i elförsörjningen
Svåra störningar i vattenförsörjningen resp. avloppsreningen
Svåra störningar i fjärrvärmeförsörjningen
Allvarliga störningar i viktiga IT-system
Vägtrafik
Järnvägstrafik
Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Översvämningar, höga flöden
Skred och ras
Skogsbränder
Svåra vädersituationer
Större bränder
Riskobjekt
Våld, övergrepp
Arbetsplatsolyckor, inbrott
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När det gäller brand i vårdinrättningar och skolor så har alla arbetsplatser genomgått
utbildning i SBA och en pärm finns på varje arbetsplats.
Hot och våld – finns handlingsplaner om detta på varje arbetsplats.
Krisledningsgruppen fick aktiveras hösten 2009 p.g.a. tragisk händelse i
kommundelen.
19. Kommundelskontoret Norrby

För att kunna ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys har kommunens
förvaltningar, bolag och andra intressenter ombetts kontrollera befintlig risk- och
sårbarhetsanalys (KF 2008) för att uppdatera denna.
Förvaltningarna har fått i uppdrag att studera:
a) Aktualitet? (Är det något som inte stämmer längre?)
b) Saknas något?
c) Underlag? (Har förvaltningen tillgång till statistik eller motsvarande underlag som
bör tas med?)
d) Presentation? (Användbarhet, hur lätt den är att använda)
Kommundelskontoret Norrby har kontrollerat befintlig risk- och sårbarhetsanalys
utifrån ovanstående punkter och har inget att komplettera.
20. Kommundelskontoret Sandhult

För att kunna ta fram en ny uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys har kommunens
förvaltningar, bolag och andra intressenter ombetts kontrollera befintlig risk- och
sårbarhetsanalys (KF 2008) för att uppdatera denna.
Förvaltningarna har fått i uppdrag att studera:
a) Aktualitet? (Är det något som inte stämmer längre?)
b) Saknas något?
c) Underlag? (Har förvaltningen tillgång till statistik eller motsvarande underlag som
bör tas med?)
d) Presentation? (Användbarhet, hur lätt den är att använda)
Kommundelskontoret Sandhult har kontrollerat befintlig risk- och sårbarhetsanalys
utifrån ovanstående punkter och har inget att komplettera.
21. Kulturnämnden

Skadehändelser på någon av Kulturinstitutionerna kan få stora konsekvenser för
Borås Stads historia och identitet. Institutionernas besökare och personal kan utsättas
för stora risker vid omfattande olyckor och extraordinära händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen bör innehålla fler skadehändelser som är baserade på ett
geografiskt område men även utifrån uppföljningar från allvarliga olyckor och skador.
Skadehändelser såsom klimatförändringar, översvämningar m.m. bör komplettera
risk- och sårbarhetsanalysen.
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22. Borås Energi och Miljö AB

Nedan finner ni våra synpunkter på Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stads,
antagen av KF 2008-11-26–27 (vi referera till er remiss med ovanstående
diarienummer, och följer de frågeställningar som finns där):


Aktualitet: vi hänvisar till de förslag till tillägg vi gav i samband med Borås
Stads riskhanteringsgrupps möte tidigare detta år.



Saknas något: se föregående punkt.



Underlag: bolaget har ingen mer statistik eller motsvarande underlag utöver
det som redovisats på ovan nämnda möte.



Presentation: vi anser att risk- och sårbarhetsanalysen är tillräckligt överskådlig
och fungerar bra att använda i nuvarande skick.

Vi kan om ovanstående kommentarer beaktas tillstyrka utfärdandet av en ny utgåva
av risk- och sårbarhetsanalysen.
23. Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)
Södra Älvsborgs Sjukhus har tagit del av skrivelsen från Borås stad med begäran om
synpunkter på risk- och sårbarhetsanalys. I bifogat tjänsteutlåtande finns sjukhusets
synpunkter sammanfattade.

I tjänsteutlåtandet framhålls bl a att:
Sjukhuset ser gärna ett samarbete med Borås Stad med arbetet av riskanalyser och
krisplanering då detta arbete även bedrivs på sjukhuset.
24. Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss angående
Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. Syftet med det här arbetet är att:
- Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
- Ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten
- Utveckla förmågan att hantera kriser
- Stödja den fysiska planeringen
- Ge underlag för information till kommuninvånare och anställda
Analysen ska användas för att skapa en säker, trygg och robust kommun. Den ska
vara ett underlag för exempelvis arbetet med en Säker och Trygg kommun.
Fritids- och folkhälsonämnden har några tillägg till Risk- och sårbarhetsanalysen.
I juni 2010 invigs Borås Simarena bredvid Alidebergsbadet, vilket är en nybyggd
publik simanläggning. Risker med den nya anläggningen motsvarar de som finns för
Fritids- och folkhälsonämndens övriga badanläggningar.
I Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad finns inga uppgifter om takras. I vintras
rasade taket på Lundbyhallen samman. Oavsett om det var ett konstruktionsfel eller
för mycket snö på taket, så kan ett takras få omfattande konsekvenser.
Scenariot med för mycket snö på taken till stadens anläggningar bör uppmärksammas
i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Även drunkningsolyckor borde finnas med i översikten. Det sker trots allt
drunkningsolyckor och då kan utgången bli konsekvenser för människoliv. Även om
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olyckor med dödlig utgång har minskat bör drunkningsolyckor finnas med i det här
sammanhanget.
Under kapitel 12 som berör större bränder framgår riskerna vid en brand i kulturhuset
och andra kulturinrättningar. Bortsett skador på kulturegendom blir konsekvenserna
de samma för våra stora publika anläggningar såsom Borås Arena, Boråshallen, Borås
ishall och Stadsparksbadet.
Punkt 14:5 utser bland annat Borås Arena och Ryavallen som platser där våld, skador
och upplopp kan ske vid större publika arrangemang. Fritids- och folkhälsonämnden
ser inte Ryavallen som någon direkt riskarena sett till vilka arrangemang som
anordnas vid anläggningen.
Punkt 15:2 handlar om att ett tillbud/arbetsplatsolycka på Stadsparksbadet kan
medföra konsekvenser. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att motsvarande risk
även finns på övriga badanläggningar som ligger under nämndens ansvar. Om dessa
arbetsplatser ska utses som extra farliga ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv så att de
behöver en särskild punkt i det här dokumentet ses som ytterst tveksamt.
Det är svårt att få en struktur som passar alla när det gäller ett sådant här omfattande
dokument. Risk- och sårbarhetsanalysen är överskådlig för den som vill ha en snabb
överblick i största allmänhet. Användbarheten för Fritids- och folkhälsonämnden är
relativt låg. Det är inte lätt att få ett grepp om vilka områden som direkt berör oss, där
vi blir indirekt berörda eller där det är andra parter som är berörda.
25. Gatunämnden

Gatunämnden har utifrån remissen av Risk- och sårbarhetsanalysen för Borås Stad
som antogs av Kommunfullmäktige 2008 följande synpunkter på bilaga 1, Översikt av
skadehändelser.
Punkt 1.5, omfattande långvarigt elavbrott, kompletteras med att konsekvenserna
också kan medföra skadegörelse/vandalism och även inbrott på egendom.
Konsekvenserna vid ett omfattande snöväder, nr 5.1, bör kompletteras med att även
stora störningar i nyttotrafiken fås.
Nr 5.3 behöver talen ändras till: 250 trafikolyckor med personskador per år inom
staden och under konsekvenser skall det vara ca 300 personer som skadas svårt i snitt
och ca 4 personer som avlider.
Vid blixthalka blir konsekvensen också, förutom sakskada och personskada även ett
produktionsbortfall (5.4).
Med oljeutsläppet från panncentralen på SÄS i färskt minne är det också viktigt att
under punkt 7.1 ta upp konsekvenser på reningsprocessen i avloppsreningsverket av
utläckande ”kemikalier” som snabbt kan transporteras i ledningsnätet.
I punkt 9.2 står omnämnt att Gatukontoret skall i sitt arkiv ha översiktlig
stabiliseringskartering. Det är mer frågan om geotekniska undersökningar som är
gjorda för specifika platser för ett särskilt ändamål. Gatukontoret bör här strykas.
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Tabellerna på sidan 18 och 22 skall ändras i enligt med bilaga för stämma överens
med gällande förhållanden.
Rent generellt kan dokumentet uppfattas som lite svårt att ta till sig för den oinvigde
men är givetvis ett bra redskap i analysen. Kanske att strukturen kan göras på mer
lättöverskådligt sätt för att få en bättre helhets bild.
26. AB Bostäder

Vi har vid vår genomgång av analysen inte funnit något som saknas. Enligt vår
uppfattning är den aktuell. Vi har inget ytterligare underlag som vi anser bör vara
med. Vi anser också att användbarhet är god och analysen är systematiskt genomförd.
27. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

En allmän iakttagelse är att risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) är väl genomarbetad,
relevant och tydlig.
1. En viss detaljrikedom kan på något ställe iakttas i beskrivningar som har med
kommunens egen verksamhet att göra.
2. I analysen är konsekvensbeskrivningarna viktiga som underlag för prioriteringar
och som signal kring behov av åtgärder. Utformningen av dokumentet innebär att
dessa beskrivningar blir något svårlästa.
3. Planförändringar, expansion och nya etableringar i Borås Stad de kommande åren
innebär att vissa typer av risker kan utvecklas eller uppträda i nya geografiska
områden. Etablering av bostadsområden västerut i Sjömarken-Sandaredsområdet,
nya vägsträckningar och fortsatt utbyggnad av verksamhetsområden är därför
viktiga att fånga upp och de bör återspeglas i risk- och sårbarhetsanalysen. Det är
givetvis också av betydelse att analysen utformas och används i dessa frågor.
4. Det kan rent allmänt vara värdefullt att de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
som görs enligt 6 kap i miljöbalken (1998:808) också beaktas parallellt med riskoch sårbarhetsanalysen för Borås Stad. Med det menar SÄRF att risker, effekter
och konsekvenser ur miljöbalkens perspektiv är av betydelse för bedömning av
den samlade riskbilden i staden. Hur detta samordnas eller hanteras har SÄRF
ingen synpunkt på men sannolikt ger det ett mervärde att RSA och MKB är
transparanta.
5. Samhällsrisker av annan art, t.ex. livsstilsrisker, sociala risker och andra mjuka
frågor bör uppmärksammas. Detta sker på olika håll i landet och detta är relevant
för Borås som en stor stad.
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Slutsatser och kommentarer
Nedan sammanfattas några slutsatser och kommentarer mot bakgrund av inkomna
remissvar.


Stor del av remissparterna tillstyrker risk- och sårbarhetsanalysen från 2008 och lämnar
i vissa fall förslag till kompletteringar eller nämner textavsnitt som kan
omarbetas.



I analysen redovisas en tabell med olika typhändelser. Flera remissparter har
uttryckt behov av att förenkla, komprimera och strukturera om informationen i bilagan för
att göra innehållet mer överskådligt. I den nya analysen redovisas därför en
övergripande bild av identifierade risker och sårbarheter och som i huvudsak
följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning för risk- och
sårbarhetsanalyser.



Förteckningen över riskobjekt behöver ses över.



Utifrån identifierade risker och sårbarheter behöver förvaltnings- och
bolagsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser göras. På så vis framträder en
tydligare bild över vilka verksamheter som kan drabbas vid vilka händelser, i syfte att
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer. Inför nästa generations risk- och sårbarhetsanalys behöver
därför verksamhetsspecifika analyser genomföras och arbetet samordnas.



Arbetet med att analysera risker och sårbarheter utifrån specifika scenarier hämtade från
riskinventeringen behöver fortsätta.



2010 färdigställdes en fördjupad översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och
Viaredssjön. Underlaget redovisas inte i själva risk- och sårbarhetsanalysen utan
utgör referensmaterial till analysen. Skälet för att inte lägga in valda delar av
underlaget i den nya analysen är att inte riskera att resultaten från karteringen
förenklas. Den översiktliga karteringen utgör underlag för bl.a. fysisk
planering och behöver läsas i sin helhet. En direktlänk läggs därför in i riskoch sårbarhetsanalysen till den fördjupade översvämningskarteringen.



GIS – geografiska informationssystem – kan användas för t.ex. analyser och
för att visa information. GIS som verktyg bör användas mer i arbetet med olika risker
och sårbarheter och bör föregås av en diskussion kring hur verktyget önskas
användas, format, programvara etc.



Samverkan och samarbete med externa aktörer i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen
behöver utvecklas och utökas.



Inträffade händelser bör beskrivas i större utsträckning för att ge analysen legitimitet.



Sociala risker, eller livsstilsrisker, bör uppmärksammas i analysen. Som stöd i arbetet
har Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen tagit fram
en vägledning för att kunna integrera sociala risker i risk- och
sårbarhetsanalyser (2012) – Västra Götalansmodellen.



Förslag på åtgärder, mot bakgrund av risk- och sårbarhetsanalysen, behöver ställas
samman. Detta föreslås hanteras i ett integrerat program för kommunens
säkerhetsarbete, i enlighet med den nationella inriktningen att hantera hot och
risker ur ett helhetsperspektiv från olyckor eller händelser av vardaglig
karaktär till kriser.
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I den nya risk- och sårbarhetsanalysen har synpunkterna beaktas i så stor utsträckning
det varit möjligt. Skälen för detta är att det sedan 1 januari 2011 finns föreskrifter som
reglerar rapporteringen av kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser,
vilket påverkat rubriksättningen i den nya analysen. En bedömning är dock att värdet
i remissvaren inte påverkats nämnvärt av Borås Stads nya organisationsform från den
1 januari 2011.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser är en ständigt pågående process. I och med
de nya föreskrifterna ska kommunens analys följas upp årligen. Detta möjliggör att
risker och sårbarheter kan och behöver brytas ned på verksamhetsnivå för att ge en
tydligare bild av påverkan på förvaltnings- och bolagsnivå. Arbetet behöver ske
samordnat och kommer att hanteras genom kommunens riskhanteringsgrupp som
samordnas under Kommunstyrelsen.
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Sammanfattning
Detta dokument utgör Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Analysen används även som underlag av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
inom ramen för deras arbeten enligt 3 kap. §§ 3 och 8, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Analysens mål är att utgöra underlag för utveckling, förebyggande åtgärder, planering och att i
övrigt bidra till arbetet med att öka krisberedskapsförmågan. Syftet är att göra risk- och sårbarhetsarbetet till en kontinuerlig process i våra verksamheter.
Analysen har tagits fram genom kommunens riskhanteringsgrupp och vissa externa aktörer.
Riskhanteringsgruppen består av ett tvärsnitt av kommens olika förvaltningar, kommunala bolag
och förbund. Deltagarna besitter specialkompetenser inom sina verksamhetsområden.
Under 2009 skedde huvuddelen av underlagsinhämtningen till analysen. Komplexiteten i samhället och en bred hotskala har varit ingångsvärden. Tonvikten i analysen har lagts vid händelsernas
konsekvenser.
Den 1 januari 2011 trädde Borås Stad in i en ny organisation. Vid samma tidpunkt trädde Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) helt nya föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser ikraft. Utöver de punkter som skall redovisas enligt föreskriften behandlar risk- och sårbarhetsanalysen även några nedslag inom området olyckor och kriser.
Den samlade bedömningen av förvaltningarna och bolagens värderade förmåga att hantera kriser
är att förmåga finns och är relativt god, med vissa brister. Bedömningarna har dels gjorts av verksamhetens generella krisberedskapsförmåga, samt har två scenarier använts för att bedöma hanteringsförmågan. Bedömningarna utgör skattningar som behöver utvecklas. En reflektion är att
det förefaller vara lättare att sätta sig in i händelser som man har verkliga erfarenhet från eller sett
på bild.
I det fortsatta riskhanteringsarbetet handlar det om att i samhällelig samverkan verka för minskad
sårbarhet och ökad robusthet, samt att på ett mer systematiskt vis arbeta med säkerhetsfrågor.
Risk- och sårbarhetsanalysarbetet behöver betraktas som en process och vara en naturlig del i
verksamheters planering.
Framtagande av förslag på åtgärder, revidering av planer för extraordinära händelser, verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser och att utveckla analysarbetet i enlighet med de nya
föreskrifterna är steg som kommer härnäst.
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Inledning
Området samhällskydd och beredskap kännetecknas av en stor bredd, som avspeglas i en hotskala som stäcker sig från risker för enskilda individer till risker med potential att skada samhället.
Konsekvenserna kan innebära fysiska skador på människor, egendom och miljö, men även ha
sociala eller demokratiska dimensioner, såsom otrygghet eller brist på förtroende för samhällets
funktionalitet.
Kriser
Hoten mot vårt samhälle är idag komplexa och av en sådan karaktär att stora krav ställs på ett
gränsöverskridande arbete mellan olika samhällssektorer, både i det förebyggande arbetet och för
att hantera konsekvenserna av en händelse. I arbetet krävs att vi har olika kunskaper och verktyg,
vilket vi bl.a. kan få genom att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att genomföra en riskoch sårbarhetsanalys. Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen skall sedan kommunen, för
varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hur denna skall hantera extraordinära händelser.
Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
Olyckor
Syftet med lagen (2003:788) om skydd mot olyckor är att i hela landet bereda människors liv och
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och
likvärdigt skydd mot olyckor.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som ansvarar för den
verksamhet i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen (2003:789) som
åvilar kommunerna. Detta ansvar framgår av SÄRF:s förbundsordning.
I uppdraget ingår bl.a. att organisera och driva förebyggande arbete enligt LSO, räddningsinsatser
samt att utvärdera olyckor och räddningsinsatser i de sex kommunerna: Bollebygd, Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Denna risk- och sårbarhetsanalys utgör också den riskanalys som åsyftas i LSO (3 kap. §§ 3 och 8).
Vidare medverkar SÄRF i Borås Stads riskhanteringsgrupp och har utgjort remissinstans i arbetet
med denna analys. SÄRF svarar för framtagandet av handlingsprogram enligt LSO. I dessa handlingsprogram ² för olycksförebyggande arbete och räddningsinsatser ² används denna risk- och
sårbarhetsanalys som underlag.
Borås Stad

Som enskild, enligt vad som anges i LSO, bedriver Borås Stad bl.a. ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med utgångspunkt i de brandskyddsregler som Kommunfullmätige fastställt.
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Sannolikhet

Risker och sårbarheter
En risk utgörs av en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de
negativa konsekvenser händelsen kan leda till.
Förenklat kan det sägas förekomma risker i tre former:
Vardags Risker vi kan förutse, t.ex. elavbrott.
händelser
 Risker vi känner till, men där vi har svårt att
bedöma konsekvenserna, t.ex. en pandemi.
Stora
olyckor
 Risker vi i huvudsak inte kan förutse och
Kriser och
därmed inte heller dess konsekvenser, t.ex.
extraordinära
som i fallet med det isländska askmolnet
händelser
2010.
Samhällskonsekvens
Sårbarhet kan sägas beteckna hur mycket och hur
allvarligt samhället påverkas av en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället ² trots
en viss förmåga ² inte lyckas förutse, hantera, motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet.

Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret i fråga om extraordinära händelser finns på tre nivåer i samhället: lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå utövas det av kommunerna, på regional nivå
av länsstyrelserna och på nationell nivå av regeringen.
För lokal nivå regleras ansvaret i lag om extraordinära händelser och anger att kommunen inom
sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och
förberedelsearbetet, att olika krishanteringsåtgärder som vidtas samt information till allmänheten
samordnas under sådana händelser.

Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen är en process som syftar till att:





Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga.
Ge underlag för planering och åtgärder som minskar risker och sårbarhet.
Stödja den fysiska planeringen.
Ge underlag för information och kommunikation till kommuninvånare och anställda.

Det finns två perspektiv som en risk- och sårbarhetsanalys bör tillgodose. Dels nyttan för den
egna verksamheten, dels behovet av en samlad riskbild.

Målen för samhällets säkerhet är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och
mänskliga fri- och rättigheter. Det fraPJnUDYUHJHULQJHQVVNULYHOVHµSamhällets krisberedskap ²
stärkt samverkan för ökad säkerhetµ, Skr. 2009/10:124.
Målet med analysen är att:




Skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för alla som vistas i kommunen.
Öka kommunens förmåga att i samhällsviktiga verksamheter motstå allvarliga störningar.
Öka kommunens krishanteringsförmåga.
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Användning av risk- och sårbarhetsanalysen
Risk- och sårbarhetsanalysen
 kommer att användas som underlag i kommunens strävan att skapa en säker, trygg och robust
kommun samt i det interna säkerhets- och försäkringsarbetet. Analysen är i första hand tänkt att
användas i kommunens verksamheter för att minska sårbarheten och öka hanteringsförmågan.


beaktas vid framtagandet av kommunens plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser (SFS
2006:544, 2 kap. 1 §), samt utgör underlag till kommunens handlingsprogram för samhällsinriktat
och internt säkerhetsarbete. Eftersträvansvärt är att på ett systematiskt sätt arbeta för en säker
och trygg kommun.



utgör planeringsunderlag för krisberedskapsutbildning och -övningar inom kommunen.



utgör ett stöd för dialog vid samverkan och planering tillsammans med andra aktörer som är
verksamma inom kommunens geografiska område, samt för sådana verksamheter som
utgör starkare beroenden. I detta inkluderas även grannkommuner.



utgör underlag till länsstyrelsens arbete med den regionala risk- och sårbarhetsanalysen. Viktigt är
även att den enskilde ² som våra samhällsmedborgare ² kan använda sig av analysen som information
för att kunna förebygga och hantera olyckor som kan inträffa och som var och en kan
behöva ha en beredskap för att kunna hantera.



kan bidra med kunskaper och information till intresserade studenter, FRG etc.

Målgrupperna tänkta att läsa dokumentet har därmed varit utgångspunkten för analysens utformning, innehåll och sättet vilket den är skriven på. Ett användarvänligt dokument har varit målet.

Avgränsningar
I risk- och sårbarhetsanalysen beskrivs på ett övergripande sätt identifierade risker och sårbarheter i
kommunen som kan leda till räddningsinsats eller extraordinära händelser. En översiktlig bedömning har gjorts över hur sannolikt det är att händelsen inträffar. Fokus har legat på att beskriva
händelsens konsekvenser. För händelser som kan reda till räddningsinsats har konsekvenserna
kvantifierats och för extraordinära händelser har konsekvensbeskrivningar tagits fram. Tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen ska förslag på åtgärder för att förebygga och hantera inventerade risker och sårbarheter tas fram.
Statistikmaterial som redovisas i Välfärdsbokslutet har inte tagits med i denna risk- och sårbarhetsanalys. Bokslutet används som ett verktyg för bl.a. Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden
och stadsdelsnämnderna och har många beröringspunkter med risk- och sårbarhetsanalysen när
det gäller sociala, bakomliggande orsaker till olyckor. Välfärdsbokslutet finns att tillgå på Borås
Stads webbplats och i tryckt form.
I risk- och sårbarhetsanalysarbetet har inte risker för nedfall av radioaktivitet behandlats, annat än
den inventering som gjorts och omfattar aktörer som innehar någon typ av strålkälla som avger
joniserande strålning. Dock saknas uppgifter från sjukvård och forskning.
Sårbarheten inom telekommunikationer och beroendet av fungerande informationskanaler, som
radio och TV, har inte specifikt tagits med i denna analys. Här hänvisas till de regionala risk- och
sårbarhetsanalyser som länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram samt motsvarande arbeten
hos centrala myndigheter.
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Arbetsprocess och metod
Detta är Borås Stads tredje generations risk- och sårbarhetsanalys.
Processen
Risk- och sårbarhetsanalysarbetet ska betraktas som en process på lång och på kort sikt. Processen kan beskrivas som en mognadstrappa att klättra upp för och där målet är att etablera och
underhålla en säkerhetskultur inom organisationen, samt att efterhand få med sådana parter som
berörs av områdesansvaret i arbetet. Det är av vikt att kommunens säkerhetsarbete bedrivs systematiskt.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kan grovt delas in i följande faser:
Utgångspunkter
 Roll och ansvarsområde
 Metod och perspektiv

Uppföljning

Riskbedömning

 Kunskapsåterföring
 Revidering

 Riskidentifiering
 Riskanalys
 Riskutvärdering

Riskbehandling

Sårbarhetsbedömning

 Fortsatt arbete
 Åtgärder
 Planer

 Sårbarhetsbedömning
 Förmågebedömning

Resultat och slutsatser
 Resultat
 Slutsatser

Figur. Risk- och sårbarhetsanalysarbeten som process.
Figur. Risk- och sårbarhetsanalys. En process på kort och lång sikt.
Källa: Risk- och sårbarhetsanalyser. Vägledning för kommuner och landsting.
KBM:s utbildningsserie 2006:2 (upphävd).
Fjärde versionen
Tredje versionen

Kunskapsuppbyggnad

Andra versionen

Kunskapsuppbyggnad

Extern
samverkan

Första versionen

Kunskapsuppbyggnad

Extern
samverkan

Intern samverkan

Kunskapsuppbyggnad

Extern
samverkan

Internt informationsarbete

Utvecklad säkerhetsstruktur
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Första generationen
Januari 2005 fastställdes första versionen risk- och sårbarhetsanalys i Borås Stad. Den var då ett
resultat av det arbete som genomförts av riskhanteringsgruppen bestående av sakkunniga inom
olika kommunala verksamheter.
Riskhanteringsgruppen inventerade först risker och sårbarheter inom sina respektive verksamheter och kommunens geografiska område. De mest angelägna riskerna bedömdes utifrån parametrarna sannolikhet och konsekvens. Därefter tog riskhanteringsgruppen fram förslag på åtgärder
för att förebygga att riskerna inträffar alternativt för att minska dess konsekvenser om de ändå
inträffar. Med detta som underlag resulterade ett antal åtgärder, som ansågs rimliga att genomföra
under mandatperioden, i uppdrag i Kommunal handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor
och extraordinära händelser.

Andra generationen
Våren 2007 sändes den första versionen av risk- och sårbarhetsanalysen på remiss till kommunens nämnder, bolag och externa aktörer i syfte att uppdatera denna. 2008 fastställdes därefter
den andra risk- och sårbarhetsanalysen där bl.a. analysverktyget IBERO användes. Tre scenarier
(elbortfall, kemolycka och snöoväder) användes för att analysera förvaltningarnas hanteringsförmåga. Med beaktande av analysen togs Kommunal handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot
olyckor och extraordinära händelser 2008-2011 fram.

Tredje generationen
Denna analys har tagits fram genom intensivt arbetande av riskhanteringsgruppen, framför allt
under 2010. Efter att gruppen diskutera förslag till arbetsupplägg har den tidigare grovanalysen
reviderats. Två scenarier (översvämning samt störning i fjärrvärmeleverans) har valts ut att analysera verksamheternas hanteringsförmåga. Analysen har sänts till länsstyrelsen den 30/9 2012.
IBERO har använts i arbetet liksom tidigare. Denna gång har dock sättet att använda verktyget
anpassats, bl.a. genom att processledaren besökt alla 15 förvaltningar och bolag som varit representerade i riskhanteringsgruppen. Varje besök har tagit 4 timmar där 5-7 personer från verksamheten har medverkat.
Inför arbetet med tredje generationens risk- och sårbarhetsanalys skickades den tidigare versionen
på remiss till kommunens alla förvaltningar, bolag och förbund samt några externa verksamheter.
Syftet var att få en bild över analysens aktualitet och hur lätt den var att använda.
27 remissvar inkom och har i den utsträckning det varit möjligt beaktats vid framtagandet av detta dokument, bl.a. har vikt lagts vid att göra risk- och sårbarhetsanalysen mer användarvänlig.
Underlag till analysen har efterfrågats från externa aktörer, t.ex. telefonoperatörer, dock utan allt
för stor framgång. Behov finns även av underlag från centrala myndigheter. Detta sammantaget
gör att länsstyrelsens stöd med underlagsinhämtning efterfrågas. På egen hand och i samverkan
med övriga Sjuhäradskommuner har samverkansmöten skett med lokala aktörer i syfte att utbyta
µULVNELOGHUµVRPXQGHUODJWLOOYnUD risk- och sårbarhetsanalyser. Sjukvård och polis är några exempel på detta där en ambition bör vara att öka samverkan med ytterligare aktörer.
2009 genomfördes en beroendeanalys inom Borås Stad. Syftet var i huvudsak att identifiera samhällsviktiga verksamheter och kritiska beroenden. Ett formulär skickades ut att besvaras av kommunens förvaltningar, bolag och förbund för att ge en bild över nuläget.
Två förändringar har påverkat kommunens arbete med denna risk- och sårbarhetsanalys:
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1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6) trädde ikraft den 1 januari 2011. Föreskrifterna är helt nya
och anger hur redovisningen av analyserna ska göras. I april 2011 gav myndigheten ut en
vägledning inom området, men som inte närmare berörde föreskrifterna. Kommunens
arbete med denna analys genomfördes främst under 2010.
2. Borås Stads nya organisation från den 1 januari 2011. Största förändringen bestod i att 10
kommundelar ersatts av tre stadsdelar ² Öster, Norr och Väster. Där hanters bl.a. barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Mer rättvisa mellan medborgarna, effektivare arbete och mer spetskompetens ska bli resultatet. I och med den nya organisationen har antalet kommunala nämnder minskat, från 20 till 13. Det medför också att antalet förtroendevalda politiker blivit färre. Oaktat omorganisationen har det underlag som samlats in till
risk- och sårbarhetsanalysen, under främst 2010, använts då bedömningen varit att detta
varit användbart. Positivt är att omorganisationen medfört att ytterligare kompetenser
från förvaltningarna knutits till riskhanteringsgruppen.
Några andra förändringar i kommunens organisation är:
 att en ny förvaltning, Arbetslivsförvaltningen, samlar både kommunens arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd (socialbidrag).
 Socialkontoret har blivit Sociala omsorgsförvaltningen och tar hand om individ- och familjeomsorg för vuxna, socialpsykiatri och funktionshinderverksamheten.
 Stadsbyggnadskontoret har bytt namn till Samhällsbyggnadsförvaltningen och är en mer
komplett samhällsplanerare genom att planering för trafik och kollektivtrafik återfinns
här, tillsammans med markfrågor.
 Gatukontoret har blivit Tekniska förvaltningen och har lämnar ifrån sig ansvaret för vatten och avlopp till Borås Energi och Miljö AB.
Fortsatt process i Borås Stad




Denna risk- och sårbarhetsanalys skall utgöra utgångspunkten för bolags- och
nämndsvisa analyser. Syftet är att minska sannolikheten för att oönskade händelser inträffar samt att öka hanteringsförmågan.
Verksamheternas underlag skall därefter utgöra ett mer detaljerat material för nästkommande generations risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.

IBERO
Instrument för beredskapsvärdering av områdesansvar (IBERO) är utvecklat av Länsstyrelsen i
Stockholm för att stödja områdesansvariga att analysera förmågan att motstå och hantera händelser (kriser) med stora konsekvenser för samhällsfunktioner eller medborgarna. Denna gång har
verktyget anpassats vid användandet i Borås Stad. Vid besvarandet av frågorna har den egna
verksamheten och dess ansvar utgjort det perspektivet med vilket frågorna besvarats.
Riskhanteringsgruppen
Riskhanteringsgruppens sammansättning har marginellt påverkats av stadens omorganisation.
Gruppen var i huvudsak engagerad i analysarbetet under 2010 och består av representanter från
följande förvaltningar, kommunala bolag och förbund. Riskhanteringsgruppens sammansättning
efter omorganisationen framgår av den högra kolumnen.
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2010

2011

Säkerhetssamordnare (krisberedskap) Borås Stad
Processledare
Administrativa kontoret (IT, telefoni, internt
skydd)
Fritids- och Folkhälsokontoret (metodutvecklare
Säker och trygg kommun)
Gatukontoret (VA, trafik)
Kommundelskontoren Brämhult, Centrum
och Trandared
Kommunledningskontoret (samhällsplanering)
Lokalförsörjningskontoret

Säkerhetssamordnare (krisberedskap) Borås Stad
Processledare
Servicekontoret (drift av infrastuktur, entreprenad)

Miljökontoret
Servicekontoret
Socialkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Borås Elnät AB
Borås Energi & Miljö AB
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (metodutvecklare Säker och trygg kommun)
Tekniska förvaltningen (gator/vägar)
Stadsdelarna Öster, Väster och Norr
Stadskansliet (samhällsplanering)
Lokalförsörjningsförvaltningen (lokaler, internt
skydd)
Miljöförvaltningen
Arbetslivsförvaltningen
Sociala omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borås Elnät AB
Borås Energi & Miljö AB
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Externa aktörer som på olika sätt deltagit i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen är:
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Polismyndigheten i Västra Götalands län. Samverkan sker löpande mellan Sjuhäradskommunerna i fråga om krisberedskapsuppgifter. I arbetet har kontakter även tagits med Orust kommun, SÄRF:s olycksutredare etc. Diverse statistikdatabaser har används och redovisas i huvudsak under referensavsnittet.

Spridning av materialet och sekretess
Länsstyrelsen förordar (i regional RSA 2009) att:




övergripande bedömningar och analyser är öppna handlingar, medan
detaljerade riskanalyser för en enskild verksamhet eller anläggning kan innehålla sådan information att de bör beläggas med sekretess.
Även sammanställningar av riskobjekt och skyddsvärda anläggningar kan behöva omfattas av sekretess.

Borås Stad har valt att följa Länsstyrelsens rekommendationer i fråga om spridning av material.
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Borås Stad
Övergripande beskrivning av kommunen
Borås Stad
Borås Stad med sina ca 104 000 invånare är landets 13:e största kommun till storleken och den
näst största kommunen i Västra Götalands län efter Göteborg. Utöver centralorten Borås finns 20
tätorter i kommunen varav Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är de största. Borås Stad angränsar närmast till kommunerna: Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda. Kommunen har både ett lokalt geografiskt områdesansvar och bedriver samhällsviktig verksamhet.
Befolkningsutvecklingen
Ökningen har varierat något men under senare år ligger den på ca 500-900 personer per år (2010
ca 800 personer). I tätorten Borås bor ca 65 % av kommunens befolkning.
Antalet utrikes födda eller utländska medborgare uppgår till ca 19 000 personer.
Några större tätorter i Borås stad är
Fristad:
ca 5 000 invånare. Ca 15 km norr Borås
Viskafors:
ca 3 500 invånare. Ca 15 km syd Borås
Dalsjöfors: ca 3 400 invånare. Ca 12 km ost Borås
Från och med 2011 är kommunen indelad i tre stadsdelar: Norr, Väster, Öster med vardera ca
35 000 invånare.
Näringsliv och sysselsättning
Näringslivet har under senare år genomgått en betydande förändring och diversifiering, från storskalig TEKO-verksamhet till en profil med andra branscher som logistik, design och distanshandel. En omfattande etablering finns på Viareds företagspark, utmed riksväg 40, i stadens västra
delar. Företagsparken innefattar ca 4 000 arbetstillfällen och 75 företag.
Större arbetsgivare i Borås är
 Ericsson AB (ca 1 000 anställda)
 Volvo Bussar AB (ca 400)
 Ellos (ca 920)
 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (ca 580)
 Borås Stad (ca 9 300)
 Västra Götalandsregionen, SÄS (ca 4 300)
 Högskolan i Borås (ca 680)
Mångårig kompetens från distanshandel har skapat ett utvecklat kunnande och etableringar av
företag inom logistikbranschen. Detta gynnas också av det geografiska läget med riksväg 40 och
den relativa närheten till Göteborg Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn.
In- och utpendling
Inpendling 2009: ca 11 000 personer. Därav från Ulricehamn ca 1 800, Mark ca 1 600, Göteborg
ca 1 500.
Utpendling ca 7 300 personer. Därav till Göteborg ca 2 100, Mark 700, Bollebygd 500.
Nettopendlingen är ca 3 000 personer. Inpendlingen från andra län är ca 1 300 personer.
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Infrastruktur och kommunikationer

Borås är en knutpunkt inom järnvägen med fyra banor: Kust till kustbanan Göteborg-Borås,
Borås-Alvesta-Karlskrona, Viskadalsbanan Borås-Varberg samt Älvsborgsbanan BoråsHerrljunga-Uddevalla. Västra stambanan nås via Herrljunga eller Göteborg. Trafiken med Varberg och Herrljunga har pendlingskaraktär.
Genom Borås går det nationella stråket mellan Göteborg och Stockholm i form av riksväg 40
samt stråket Göteborg-Karlskrona, riksväg 27. Större vägförbindelser är också riksväg 41 BoråsVarberg, riksväg 42 Borås-Vänersborg och länsväg 180 Borås-Alingsås.
Borås har också flygbussförbindelser med Göteborg-Landvetter flygplats som ligger ca 30 km
väst om Borås.
Högskola och utbildning

Högskolan i Borås är en modern högskola med sex institutioner och även forskarutbildning. Utbildningar bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode
och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt
i city och högskolan har ca 15 000 studenter och 680 anställda.
Energiproduktion

Det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB, producerar fjärrvärme, fjärrkyla, biogas,
avfallshantering, vatten, avlopp, energi- och avfallstjänster. I kraftvärmeverket och vattenkraftstationer produceras även el. I Borås finns en av de största ackumulatortankarna i Europa.
Politisk organisation

Den högsta beslutande instansen i kommunens organisation är Kommunfullmäktige. Den dagliga
verksamheten leds av Kommunstyrelsen, vars politiker utgör kommunens regering.
Borås Stad är uppdelad i tre stadsdelar. I dessa områden svarar respektive stadsdelsnämnd för
verksamheten. Den är samlad i
en stadsdelsförvaltning som har
hand om grundskola, barn- och
äldreomsorg, fritid och kultur i
stadsdelen.
Övriga verksamheter, som t.ex.
administrativ och teknisk service,
stadsbyggnad, samhällsplanering,
miljöskydd och gymnasial utbildning, sköts via centrala
nämnder och förvaltningar som
har hela kommunen som arbetsfält. Även kulturinstitutioner
som stadsbibliotek, stadsteater,
kulturskola och museer sköts av
en central förvaltning.
En del verksamheter drivs genom kommunala bolag. Det
gäller t ex energiförsörjning,
parkering etc. Räddningstjänsten
sköts av ett kommunalförbund.
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Samhällsviktig verksamhet
När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra. Det är dels verksamheter som måste fungera för att vi inte ska hamna i en allvarlig kris, dels de som ska hantera kriser
om de inträffar , GHWWD VDPPDQKDQJ EUXNDU PDQ WDOD RP µVDPKlOOVYLNWLJD YHUNVDPKHWHUµ RFK
definieras som
En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
1. Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. (MSBFS 2010:6)
Vad som är samhällsviktigt vid en krishändelse kan variera beroende på situation och i takt med
samhällets utveckling. Att fastställa en i alla lägen gällande förteckning över samhällsviktiga verksamheter kan, oberoende av situation och tidsperspektiv, anses som mycket svårt. Däremot är det
så att det finns verksamheter som är av mycket stor betydelse i flera lägen. Att regelbundet analysera vilka som är samhällsviktiga verksamheter i olika situationer blir därför viktigt. Planering bör
präglas av en beredskap för att hantera och motstå ett brett spektra av händelser.
Samhällsviktiga verksamheter har identifierats under åren, bland annat när kommunens pandemiplanering togs fram då särskilt hälso- sjukvården var viktiga verksamheter. Första halvåret 2011
har arbeten skett med att identifiera samhällsviktiga verksamheter inom ramen för Styrel. Styrel
står för styrning av el till prioriterade elanvändare och grundar sig på ett regeringsuppdrag till
Energimyndigheten. MSB har i sin tur tagit fram en inriktning och ett styrdokument för hur arbetet med att identifiera verksamheter ska genomföras.
Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet

Under 2011 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på uppdrag av regeringen, arbetat fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet. Strategins syfte är att skapa
ett samhälle med en förbättrad förmåga att motstå och återhämta sig från allvarliga störningar i
samhällsviktig verksamhet. Visionen är ² Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld.
Aktörer som bedriver eller har en påverkan på samhällsviktig verksamhet omfattas av strategin.
Bland dessa inkluderas även näringslivet och den enskilda individen. Strategin är tänkt att leda till
att aktiviteter avseende skydd av viktiga samhällsfunktioner på olika nivåer i samhället förstärker
och kompletterar varandra. En handlingsplan ska tas fram mot bakgrund av strategin och behandla hur aktörerna kan stödjas och hur tillämpningen av strategin kan följas upp.
Exempel på samhällssektorer med samhällsviktig verksamhet enligt den nationella strategin är:





Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri
Hälso- och sjukvård samt
omsorg





Information och
kommunikation
Kommunalteknisk
försörjning
Livsmedel





Offentlig förvaltning ±
ledning
Skydd och säkerhet
Socialförsäkringar
Transporter

Systematik och kontinuitet

För att samhället ska kunna motstå, hantera, återhämta sig, lära och utvecklas av störningar behöver hela kedjan ² före, under och efter sådana händelser ² beaktas. Det betyder att ett systematiskt säkerhetsarbete behöver bedrivas inom samhällsviktiga verksamheter. Genom att arbeta med
ett systematiskt förebyggande och förberedande säkerhetsarbete (kontinuitetsplanering) ökar möjligheterna att motstå, hantera och återhämta sig oavsett vad som inträffar.
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En bild över identifierade och analyserade risker och sårbarheter
Översikt över risker och sårbarheter inom Borås Stad
Olyckor, extraordinära händelser och samhällsstörningar kan uppstå hastigt, ibland utan större
förvarning. De kan ge allvaliga negativa konsekvenser, t.ex. i form av skador på människor, miljö
och egendom. En, kanske till en början liten, händelse kan starta en kedja av olika händelser och
som vi behöver kunna hantera.
Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av risker och sårbarheter som identifierats,
utan att göra anspråk på att vara heltäckande. Risker och sårbarheter har delats in i kategorierna:
Väder- och naturrelaterade händelser

Snö/is, storm, översvämning, skred och ras, skogsbrand och extremväder
Olyckor
Större bränder, trafikolyckor, farliga ämnen och utsläpp, arbetsplatsolycka, dödsfall orsakat av skador
Störningar i teknisk infrastruktur och Elförsörjning, telefoni, IT, kommunalteknisk förförsörjningssystem
sörjning, drivmedelsbrist och störningar i kommunikationer
Avsiktliga störningar och händelser
Hot våld, övergrepp, intrång, åverkan samt upplopp
Sjukdomar och storskalig smitta hos Pandemi, epidemi, epizooti och zoonos
människor och djur
Kategorierna beskrivs på ett övergripande sätt tillsammans med tänkbara konsekvenser. Bedömningarna är gjorda av kommunens verksamheter, med stöd av statistik i den mån sådan funnits.
Konsekvenser för händelser som kan leda till räddningsinsats har i huvudsak bedömts utifrån kriterierna i tabellen nedan. Konsekvensbedömningar för händelser som kan leda till extraordinära händelser
har tagits fram.
I slutet av respektive kategoriavsnitt finns en tabell med ringar. Syftet är att visa inom vilket område som skadehändelser per kategori har uppskattats.
Sannolikhet
Konsekvens
på liv
Konsekvens
på egendom
Konsekvens
på miljö

Låg = 1 ggr/50 år
Små = Inga eller försumbara konsekvenser för
människor
Små = (subjektiv bedömning)
Små = Orsakar ej långvariga effekter, (t.ex. oljeförorenat dagvatten vid
skyfall). Litet saneringsbehov p.g.a låg koncentration av ämnen som inte
anrikas. T.ex. enskilda
djurindivider kan bli
drabbade men det påverkar inte en hel population.

Medel = 1 ggr/10 år
Medel = enstaka personer
förolyckas

Hög = 1 ggr/år
Stor = mer än 10 personer
förolyckas

Medel = (subjektiv bedömning)
Medel = Utsläpp av kemiska ämnen som kan
anrikas men att det är i så
pass små mängder att
koncentrationen inte är så
hög. Kan drabba hela
populationer och biotoper men är inte av sådan
omfattning att det blir
irreversibla förändringar
på kort tid

Stor = (subjektiv bedömning)
Stor = Utsläpp av kemiska
ämnen som kan anrikas i
stora koncentrationer. Populationer slås ut, livsmiljöer
förstörs och ett stort saneringsbehov. Kan röra sig om
utsläpp till känsliga recipienter/biotoper eller inom vattenskyddsområden. Irreversibla förändringar på lite
längre sikt och stora ekonomiska utgifter för att avhjälpa
skadan.
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Väder- och naturrelaterade händelser
Snö och is

Snö kan bl.a. orsaka framkomlighetsproblem i trafiken och kortare eller längre strömavbrott.
Störningar kan uppstå i samhällsviktiga verksamheter som en följd av vädrets påverkan, t.ex.
inom hemtjänst, kollektivtrafik etc. Takras är ett fenomen som vi blivit mer bekanta med under
senare vintersäsonger. Snö- och istyngda tak, tak med stora spännvidder som riskerar att skadas
eller i värsta fall kollapsa om de inte skottas. Byggnader som riskerar att skadas och i värsta fall
rasar tak in med stora skador som följd.
Snabb tillfrysning på våta ytor kan orsaka blixthalka med risk för trafikolyckor, skador på person,
egendom och produktionsbortfall.
Storm

Genom bl.a. orkanen Gudrun och stormen Per har vi fått erfara vilka konsekvenser som kan
uppstå i våra verksamheter och i samhället i stort. Störningar i teknisk infrastruktur så väl som
svårigheter i framkomlighet på vägar och järnvägar är några exempel. Skadorna kan bli mycket
allvarliga med ett utdraget händelseförlopp som följd.
Översvämning, höga flöden

Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag
eller hav. Detta kan t.ex. uppstå till följd av kraftigt eller längre tids regnande eller snösmältning.
Utöver stora vattenmängder kan konsekvenser i form av skador på tekniska försörjningssystem,
infrastruktur och dammar uppstå. Extrema flöden kan medföra erosion av förorenade sediment.
Genom dels Myndigheten för samhällskydd och beredskaps översiktliga karteringar av vissa vattendrag, samt kommunens egna fördjupade karteringar (delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön)
framträder bilder över områden som riskerar att drabbas av översvämning när vattenflödena
uppnår en viss nivå.
Skred och ras

Skred och ras är snabba massrörelser i jordtäcket eller i berggrunden som kan orsaka stora skador
dels på mark och byggnader inom det drabbade området, dels inom det nedanförliggande markområde där skred- och rasmassorna hamnar. Med ras kan även avses ras av t ex dammanläggning.
Det var året efter skredet i Tuve som regeringen beslutade att översiktliga karteringar av skredrisker i bebyggda områden skulle göras. Stabilitetskarteringens syfte är att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Dåvarande Räddningsverket, samt numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utfört översiktliga stabilitetskarteringar i ett 150tal kommuner, däribland Borås Stad och som visar på områden i behov av ytterligare utredning.
Skogsbrand

I Borås Stad finns omfattande skogsområden. I kombination med ett framtida, möjligt varmare
klimat, kan säsongen för brand i vegetationen förlängas. Vid exempelvis extrem torka kan brand
uppstå genom att åskan slår ner eller på grund av den mänskliga faktorn. Räddningsinsatser och
övriga insatser kan bli långvariga och i de fall det finns intilliggande bostäder och verksamheter
kan evakuering bli nödvändig.
Extremväder

Under senare år har ett antal extrema vädersituationer drabbat olika delar av Sverige. Några lokala
exempel är snöovädret i november 1995, vintern 09/10, stormarna Gudrun och därefter Per samt
höga flöden under december 2006 till januari 2007, samt hösten 2011. Intensiva åsk- och blixtoväder har uppmärksammats då de slagit ut samhällssviktiga verksamheter eller startat bränder.
Sida | 17 av 48

FÖRSLAG

Konsekvens

Med stor sannolikhet kommer ett förändrat klimat att påverka den framtida olycks- och krisutvecklingen i samhället. Det kan bli vanligare med extremväder med ökade nederbördsmängder,
värmeböljor, torka, skred, ras och erosion samt skogsbränder i delar av landet. Konsekvenser vid
sk. isstorm har analyserats genom MSB som även uppmärksammat fenomenet solstorm.
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Översiktlig pUHVHQWDWLRQDYVNDGHKlQGHOVHUDYVHHQGHNDWHJRULQµväder- och
naturolyckorµ Exempel på skadehändelser har markeras med en ring
utifrån skattad sannolikhet och konsekvens.

Olyckor
Större bränder

Bränder i t.ex. vårdinrättningar och skolor kan ge stora konsekvenser eller skador beroende på
omfattning och typ av inrättning. Svårigheter kan uppstå t.ex. i form av att finna ersättningslokaler vilket i sin tur kan generera µGULIWVW|UQLQJDUµLverksamheten. En brand i publika lokaler innebär risk för att flera personer skadas. Stora värden kan också gå förlorade vid en brand, t.ex. finns
kulturhistoriskt värdefulla objekt och byggnadsminnen. Risken för bränder finns även i bostäder.
Bränder i riskobjekt medför särskilda risker, medan vissa skyddsvärda objekt är särskilt känsliga.
Trafikolyckor

Vi rör oss på och invid vägar och järnvägar inom kommunen, med bil, tåg, moped/MC och till
fots. Vi färdas med hjälp av flygplan och helikopter över dess landyta. Pendlings- och godstrafiken är omfattande. I vårt klimat påverkar även vädrets makter ibland vägförhållandena. Vid
olyckor med tåg, flyg eller buss kan skadeutfallet bli mycket omfattande.
Olyckor med utsläpp av farligt gods kan ge konsekvenser på både lång och kort sikt. Skadas t.ex.
broar eller vägar blir ofarbara, som i Munkeröd 2006, kan effekten bli påtaglig.
Farliga ämnen, utsläpp och farliga verksamheter

Dagligen fraktas farligt gods i vårt område. Godset lastas och godset lastas av. Olyckor med farligt gods kan ske till följd av t.ex. trafikolycka med farligt gods inblandad läcker ut, genom att
utsläpp sker vid lastning/lossning. Läckage eller utsläpp kan också uppstå vid anläggningar som
hanterar farliga ämnen. Konsekvenser kan uppstå på kort och på lång sikt med påverkan på t.ex.
människa och miljö, med omfattande och kostsamma återställningar som följd.
Västra Götalands län har även en närhet till Ringhals kärnkraftverk.
Arbetsplatsolyckor och dödsfall orsakade av skador

Olyckor berör oss. Arbetsplatsolyckor eller till och med dödsfall i arbetet påverkar och berör. Ett
annat perspektiv är att viktig kompetens i inom våra verksamheter kan gå förlorad.

Konsekvens

Varje år vårdas flera tusentals människor på sjukhus och inom öppenvården till följd av skador.
Varje år dör några tusen människor i Sverige till följd av sina skador. Olycksfall som drunkning,
suicid, oklara avsikter, medicinska komplikationer är exempel på orsaker.
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3UHVHQWDWLRQDYVNDGHKlQGHOVHUDYVHHQGHNDWHJRULQµRO\FNRUµExempel på
skadehändelser har markeras med en ring utifrån skattad sannolikhet och
konsekvens.
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Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
Elförsörjning

Dagens samhälle är starkt beroende av fungerande elförsörjning. Vid störningar i systemet uppstår konsekvenser, som kan bli alvarligare vid vissa tider på året. Sedan stormarna Gudrun och
Per har elbolag bl.a. jobbat med att göra elnätet än mer vädersäkert. Störningar i elförsörjningen
under längre tid kommer att bli påfrestande och genererar i sig följdstörningar.
Kommunalteknisk försörjning

Störningar eller avbrott i kommunalteknisk försörjning kan ge olika konsekvenser beroende på
störningens längd, art och omfattning, t.ex. vid störningar i fjärrvärmeleverns, VA eller renhållning. Generellt sett brukar störningar under längre tid vara påfrestande och ställer särskilda krav
på den enskildes beredskap för olika händelser.
Telefoni, IT och elektroniska kommunikationer

Fast, mobil och internetbaserade telefoni är sådant vi använder idag. Störningar kan uppstå i sektorn som vid t.ex. orkanen Gudrun och stormen Per och där återställningstiden kan bli lång.
Störningar uppstår även då vi inte kommer åt att arbeta med dokument på vårt lagringsutrymme,
om information går förlorad eller inte kan återställas. Vid vissa tider kan verksamheter vara extra
känsliga för störningar.
Drivmedelsbrist

Konsekvens

Drivmedelsbrist kan exempelvis uppstå vid pumpavbrott eller vid brist på bensin, diesel eller gas.
Under de senaste åren har också drivmedelspriserna skjutit i höjden. Konsekvenserna kan bli
störningar i kollektivtrafik, färdtjänst, renhållning etc.
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3UHVHQWDWLRQ DY VNDGHKlQGHOVHU DYVHHQGH NDWHJRULQ µstörningar i teknisk
infrastrukturµ Exempel på skadehändelser har markeras med en ring
utifrån skattad sannolikhet och konsekvens.

Avsiktliga störningar och händelser
Hot, våld och övergrepp

Hot och våld förekommer idag. Det skapar oro och otrygghet hos den som berörs. Det kan exempelvis ske mer planerat eller helt oprovocerat, på arbetsplatsen, utomhus etc. Våld kan dessvärre föda våld, varför det är viktigt att det inte få förekomma.
I polisens trygghetsmätningar tas bl.a. människors upplevd trygghet upp i motsatsförhållande till
den faktiskt trygghet.
Intrång, åverkan och sabotage

Virus, intrång och intrångsförsök i datamiljöer rapporteras det årligen om. Hoten tenderar att
ändra skepnad. Konsekvenserna kan bli att t.ex. driftstörningar uppstår. Även fysiska intrångsförsök kan generera driftstörningar så som glaskross på en skola eller andra verksamhetslokaler.
Upplopp

Kan uppstå vid t.ex. publika arrangemang. Konsekvenserna kan bli ytterligare våldshandlingar,
med skador på människor och egendom som följd.
Sida | 19 av 48

Konsekvens

FÖRSLAG

3
2
1
1

}
}
}

}
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2
Sannolikhet

3

Tabell

3UHVHQWDWLRQ DY VNDGHKlQGHOVHU DYVHHQGH NDWHJRULQ µavsiktliga störningar
och händelserµ Exempel på skadehändelser har markeras med en ring
utifrån skattad sannolikhet och konsekvens.

Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur
Epidemi

En epidemi är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor. En
epidemi som sprider sig till flera länder kallas för pandemi. En sjukdom som är vanlig inom en
begränsad grupp eller inom ett begränsat geografiskt område kallas för epidemi.
Pandemi

En pandemi kan innebära omfattande personalfrånvaro med allvarliga konsekvenser för samhället då samhällsviktiga verksamheter kan få problem med att upprätthålla funktionalitet. Ett exempel på pandemi är influensapandemi.
Epizooti

Epizooti är en utbredd spridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom. Epizootilagen omfattar
bland annat mul- och klövsjuka.
Zoonos

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor kallas med ett gemensamt namn för zoonoser.

Konsekvens

Några exempel på zoonoser är salmonella, campylobacter och tuberkulos. Zoonoser kan smitta
på många olika sätt, där vissa av sjukdomarna kan överföras via förorenat vatten eller livsmedel.
Andra kan smitta genom direktkontakt med smittbärande djur eller via bett av insekter.

}

3

Tabell

2
1

}

}

}

1

2
Sannolikhet

3

3UHVHQWDWLRQ DY VNDGHKlQGHOVHU DYVHHQGH NDWHJRULQ µ Sjukdomar och
storskalig smitta hos människor och djurµ6NDGHKlndelser markeras med
en ring.
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Riskobjekt och skyddsvärda objekt
Skyddsvärt objekt
Med skyddsvärda objekt avses här objekt som innehåller ett särskilt skyddsvärde. Dessa anläggningar kan sägas vara mer känsliga för olycka. Exempel på skyddsvärda objekt kan vara:
 Bostäder
 Vård och omsorg
 Platser med många människor samt utbildningsanstalter
 Samhällsviktiga funktioner
 Natur- och kulturmiljöer
Riskobjekt
Avsnittet om riskobjekt har tagits fram i samverkan mellan Miljöförvaltningen och SÄRF.
Med riskobjekt menas sådana anläggningar, verksamheter eller förhållanden som kan utgöra ett
hot, en olycka eller förorsaka oönskade konsekvenser på människors hälsa, egendom och miljö.
Många av dessa verksamheter omfattas av tillsyner enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara, lag (2003:778) om skydd mot olyckor, miljöbalken (1998:808), etc.
Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga
skador på människor eller miljön. Dessa anläggningar kan av länsstyrelsen klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vid dessa anläggningar krävs en
skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. I dagsläget finns
sex stycken sådana verksamheter inom Borås Stads geografiska område:
 Biogasanläggningen
 Borås-Viared Flygplats
 Brenntag Nordic AB
 Coventya AB
 Helikopterlandningsplatsen Södra Älvsborgs sjukhus
 Rya Kraftvärmeverk.
En olycka inom andra riskobjekt kan orsaka allvarliga skador på människor och miljö. Därför har
också andra objekt tagits med i analysen, även om de inte klassats som farlig verksamhet enligt
lagen om skydd mot olyckor.
Identifierade riskobjekt har delats in i de tre kategorier: ämne, omgivning och händelse. För respektive objekt skall verksamhetens namn och adress framgå, samt kontaktuppgifter, kort verksamhetsbeskrivning med en framställning över varför anläggningen antas vara farlig (bilaga 3).
Översikten behandlar anläggningar i Borås Stad med kända risker och kan utgöra ett delunderlag
för framtida samhällsplanering och riskhänsyn.
Den samlade listan över identifierade riskobjekt är belagd med sekretess enligt 18 kap 13 § offentlighets- och sekretesslagen, prövning skall ske innan information lämnas ut.
Arbetet inom arbetsfältet risk- och skyddsobjekt kan utvecklas. Till denna risk- och sårbarhetsanalys har ändå ett nytt tänk åstadkommit som kommer att underlätta uppföljningen av underlagen. I framtida arbete kan skillnad på kort- och långvariga konsekvenser behöva göras.
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Sårbarhetsanalys
I detta avsnitt behandlas sårbarheter, förmågor och beroenden. Sårbarhet kan definieras enligt
följande:
Sårbarhet betecknar hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av samhället påverkas av en händelse. De konsekvenser som en aktör eller samhället ² trots en viss förmåga ²
inte lyckas förutse, hantera, motstå och återhämta sig från anger graden av sårbarhet.
06%µVägledning för risk- och sårbarhetsanalyVHUµ

I sårbarhetsbedömningen ingår att bedöma sin förmåga och identifiera kritiska beroenden inom
sitt verksamhets- och ansvarsområde. Att genomföra en sårbarhetsbedömning av alla identifierade risker är både tids- och resurskrävande, vilket innebär att en avgränsning av analysen varit
nödvändig. Detta innebär dock att det blir viktigt att alternera analyserade risker från år till år så
att fler områden analyseras över tid.
Kritiska beroenden
Med kritiska beroenden menas:
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter
relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär
händelse inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet,
redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.
MSBFS 2010:6

Teknik- och samhällsutveckling har medfört en allt mer komplex väv av beroenden mellan olika
samhällsviktiga verksamheter. En kris som börjar i en sektor kan likt ringar på vattnet i sin tur
sprida sig vidare till andra sektorer. Ett exempel är om elen försvinner eller om transporter stannar, då påverkas även andra verksamheter.
På samma gång har avregleringar och privatisering inneburit att många samhällsviktiga verksamheter som tidigare var offentliga nu drivs och/eller ägs av privata intressen. Därmed påverkas
även frågan om hur beroenden ska hanteras i en krissituation.
Analys av kritiska beroenden
Hösten 2009 påbörjades ett arbete med en beroendeanalys inom Borås Stads egna verksamheter.
Syfte var att identifiera kritiska beroenden. Arbetet bygger på fd. Krisberedskapsmyndighetens,
numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, modeller. Hösten 2009 presenterades ett
förslag till arbetsupplägg med utgångspunkt i ett förfrågningsunderlag. Underlaget bifogas.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
1. Förvaltningar, vissa bolag och SÄRF inledde med att beskriva sina ansvarsområden och
de uppgifter de arbetar med på ett övergripande sätt.
2. Nästa steg handlade om att identifiera varor och tjänster som verksamheterna är beroende av för att kunna upprätthålla de sk. samhällsviktiga verksamheterna under 2-7 dagar.
3. Underlagen har därefter ställts samman i en syntes. Förvaltningar och bolag har kunnat
använda respektive underlag i sina verksamheter. Enligt 18 kap. 13 § samt 38 kap 7 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) föreligger den sammanställda informationen i
syntesen med sekretess och prövning skall ske innan information lämnas ut.
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Övergripande presentation av analysresultat

Analysresultatet av de olika beroendena har ställts samman i en matris motsvarande:.
Verksamhet A Verksamhet B Verksamhet C
}
}
}
Beroende
}
Beroende
}
Beroende
}
}
Beroende
Exempel på matris för presentation av gemensamma och verksamhetsspecifika beroenden.

Förklaring
}Vara/tjänst som många
verksamheter är beroende
av
}Specialberoende

Genom att identifiera vilka t.ex. varor och tjänster
en verksamhet är beroende av kan vi få information
om var vi är känsliga för störningar och vilka områden som krisberedskapsförmågan bör ägnas särskild uppmärksamhet. Vi kan även bygga sk. beroendekedjor som ger vid handen vilka verksamheter
som är beroende av varandra för att fungera.
En slutsats av Borås Stads beroendeanalys är att Exempel på beroendekedja för att synliggöra vilka andra
vissa beroenden är gemensamma för i stort sett producenter eller leverantörer av t.ex. varor och tjänster som
samtliga analyserade verksamheter, t.ex. el, tele en verksamhet är beroende av för att kunna fungera.
kommunikation. Andra beroenden är mer verksamhetsspecifika med utgångspunkt i ansvarsområdet. En erfarenhet är att hur starka beroendena
är behöver värderas. Resultat delges riskhanteringsgruppen och skall ses som en början på en
process. En metod för att försöka minska olika beroenden är att arbeta med kontinuitetsplanering, se vidare i avsnittet om åtgärder mot bakgrund av risk- och sårbarhetsanalysen.
Mer information om beroendeanalyser finns att tillgå genom Myndigheten för samhällskydd och
beredskap. Där finns även beroendeanalyser som genomförts för ett tiotal samhällssektorer.
Förmågeanalys
Två typer av förmågeanalyser har genomförts inom Borås Stad. Den första med hjälp av analysverktyget IBERO år 2010.
Den andra förmågebedömningen är gjord under 2011 utifrån MSB:s nya föreskrifter om risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6). Den sistnämnda bedömningen redovisas lite längre fram.
Analys av förmåga med utgångspunkt i två scenarier
Borås Stad använde IBERO-verktyget till den föregående risk- och sårbarhetsanalysen. Tonvikten
denna gång ligger vid att analysera förvaltningarnas och de kommunala bolagens förmåga utifrån
två olika scenarier: översvämning till följd av kraftigt regnande respektive störning i fjärrvärmeleverans.
Nedan redovisas en samlad bild över kommunens bedömda förmåga för de två scenarierna och en
skattning av dess konsekvenser. Bedömningarna grundar sig på de underlag som förvaltningarna, bolagen och förbundet gjort för respektive verksamhet. De fullständiga förvaltningsspecifika sårbarhetsanalyserna utgör underlag till redovisningen nedan och har belagts med sekretess med
stöd av offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 18 kap 13 § och prövning skall ske innan information lämnas ut.
I samband med att förvaltningarna gjort förmågebedömningarna har de även fått komma med
förslag på åtgärder. Dessa förslag tas med som underlag vid framtagande av åtgärdsplan.
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Förmågor och bedömningsparametrar

Förmågorna som analyserats avser förvaltningen, bolaget och förbundets egna bedömningar utifrån respektive ansvarsområden, i fråga om:
Förmåga

Innebörd

Upptäcka

Uppgiften avser hur De upptäcker att en insats krävs av Dem
och hur de sätter igång hanteringen av händelsen.

Skapa lägesbild

Uppgiften innebär att skapa en funktionell lägesbild som stöd för
beslut och ledning på operativ och strategisk nivå.

Besluta och led

Här avses förmågan att besluta om resursanvändning och att
leda insats.

Informera

Uppgiften avser information till drabbade och hotade människor, medier samt till den ej direkt drabbade allmänheten.

Kommunicera och samverka

Uppgiften omfattar kommunikation och samverkan mellan aktörer som ska hantera händelsen (på fältet såväl som i stab).

Rädda/skydda akut hotade
individer eller objekt

Med "individer eller objekt" avses människor, djur, miljö och
egendom.

Hindra utbredning/spridning

Uppgiften innebär att begränsa storleken av drabbat område eller
antalet drabbade individer (människor och djur) och objekt (miljö, byggnader, kulturvärden etc.).

Sörja för hjälpbehövande

Med "hjälpbehövande" avses människor och djur som är direkt
påverkade, men som inte kräver kvalificerad sjukvård.

Omhänderta omkomna

Här avses människor och djur.

Återställa funktion

Handlar om att återgå till normal situation eller kapacitet.

Förmågorna har bedömts utifrån kriterierna:
Hög
Medel

(H)
(M)

Låg
Förmåga behövs ej

(L)
(-)

Resurser och kapacitet motsvarar behoven. Uppgiften kan lösas
Brister och störningar nedsätter förmågan. Uppgiften kan i huvudsak lösas
Svåra brister. Uppgiften kan inte lösas
Uppgiften är ej relevant för hanteringen av händelsen
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Scenario 1: Översvämning
Under 10 timmar i augusti faller 210 mm regn.
Konsekvenser uppstår genom att forsar bildas, infrastruktur skadas av erosion, vägar blir svårframkomliga och i
vissa fall t.o.m. bortspolade.
Kommentar till val av scenario: Scenariot är inspirerat av det oväder som drog in över Orust, natten
mellan 1 och 2 augusti 2002. Ovädret bestod av kraftig åska och regn. Ca 270 mm regn och uppemot 2500 blixtar noterades, vilket drabbade ett koncentrerat område på öns västra sida. Översvämningar och bränder uppstod, vilket ledde till ett flertal insatser av räddningstjänsten samt att
det var ett par mycket hektiska dygn för kommunens krisledning. Trycket på kommunens krisledning ökade även till följd av den pågående turistsäsongen.
Valet föll på scenariot som ett sätt att i analysen behandla faktorer som kan föranledas av ett förändrat klimat, där t.ex. ökade nederbördsmängder och ökad temperatur nämns.

Resultat
På ett övergripande sätt redovisas här en samlad bild av verksamheternas bedömningar av sin
egen förmåga. Därefter redovisas en skattning av scenariots samhällskonsekvenser.
Bedömning av förmågor

Diagram 1
De kommunala
verksamheternas
bedömning av förmågan
att hantera
översvämningscenariot
utifrån i de tio
indikatorer.

Upptäcka
Förmågan att upptäcka händelsen bedöms som hög. Man fångar sannolikt upp information om
händelsen genom rapporter i media och via väderleksapporten. Flera verksamheter bedrivs dygnet runt och har personal som är ute och cirkulerar och kan rapportera om regnandet. Det finns
även ett system för information om vissa av SMHIs varningsnivåer mellan räddningstjänsten och
kommunledningen. Rutiner för arbete i krisledning framgår av särskild plan. Vid kraftigt regnande kommer sannolikt rapporter om vattenfyllda källare till räddningstjänsten.
Skapa lägesbild
För att skapa en lägesbild krävs samverkan. Flera verksamheter är intresserade av information från
samma aktörer, t.ex. vilka områden som drabbats, om det förekommer störningar samt väderSida | 25 av 48
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leksprognosen. Informationsinhämtningen samordnas av kommunens centrala krisledning. Förvaltningarna, de kommunala bolagen och kommunalförbundet sitter på i sammanhanget viktig
information för att tillsammans kunna skapa en bild av läget i kommunen. För att ställa samman
lägesbilden kan kartor, mätstationer, olika rapporter och bilder från egen personal vara verktyg.
Besluta och leda
Det finns en god kunskap om vem som leder verksamheten, delegationsordningar och mandat.
Informera
Ofta finns någon utpekad att kunna fungera som informatör i förvaltningens egna krisledningsorganisation. Vid händelser som denna samordnas information genom den centrala krisledningsorganisationen. Ett antal informationskanaler finns.
Kommunicera och samverka
Inom förvaltningar där verksamheten i vissa fall utförs av privata aktörer behöver samordning av
information under sådana fårhållanden utvecklas. µFöreµ en kris inträffar är det viktigt att även
privata utförare och underentreprenörer har planer för hur de skall kunna upprätthålla sina verksamheter µunderµ en krishändelse. Samverkan med externa aktörer så som elnätägare, telenätägare, räddningstjänsten, polisen, massmedia, länsstyrelsen etc. samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen.
Rädda/skydda akut hotade individer eller objekt
En förteckning över lokala problempunkter bör upprättas. Med lokala problempunkter menas en
inventering av objekt som vi vet brukar drabbas vid översvämningar och höga flöden. Det kan
t.ex. vara vägavsnitt där vi av erfarenhet känner till att vatten brukar ansamlas.
Den enskilde har ett stort ansvar i sammanhanget. I ett allvarligt läge kan brukare behöva flyttas
p.g.a. hotade eller redan drabbade fastigheter. Vissa verksamheter har även känsliga objekt som
behöver skyddas, t.ex. genom tillsyn eller invallning. Kommunen har en frivillig resursgrupp
(FRG) som skulle kunna bistå i arbetet.
Hindra utbredning/spridning
Vatten riskerar att översvämma områden, göra byggnader svårtillgängliga och generera skador på
infrastruktur som vägnätet. Som nämndes tidigare har den enskilde ett stort ansvar bl.a. i fråga
om den egna fastigheten. Bl.a. sandsäckar kan användas för invallning.
Underlag kan tas fram internt för de som skall hantera själva händelsen, t.ex. genomförda översvämningskarteringar. Samverkan sker med entreprenörer. Andra tänkbara åtgärder är rensning
av trummor, gräva diken, trafikavstängningar av kommunala vägar etc. Dagvattensystemets dimensionering kommer också att ha stor betydelse för hur stora vattenmängder som detta lyckas
svälja undan. Orkar inte systemet avleda vatten kommer det att flyta på marken istället.
Sörja för hjälpbehövande
0HGµKMlOSEHK|YDQGHµDYVHVPlQQLVNRURFh djur som är direkt påverkade, men som inte kräver
kvalificerad sjukvård. Möjligen kan det bli aktuellt att för en myndighetsfunktion att utfärda rekommendationer eller direktiv till andra.
Kommunen har en utvecklad POSOM-organisation för psykiskt och socialt omhändertagande.
Kommunen har även tillgång till en utbildad frivillig resursgrupp som kan komplettera, avlasta
och förstärka ordinarie kommunala resurser. Om händelsen blir långvarig eller omfattande kan
nationella förstärkningsresursen behöva avropas.

Sida | 26 av 48

FÖRSLAG
Återställa funktion
Stora återställningsbehov kan uppstå till följd av att vattnet skadat vägar, slitit av kablar, trängt in i
fastigheter etc. Det finns även en oro att vatten tränger in i vissa lokaler, t.ex. där serverutrustning
placerats på entréplan eller ännu värre i källarplan, då framför allt fastigheten i fråga ligger i låglänta områden. IT är ett kritiskt beroende. Återställningsarbetet består också i att samla in sandsäckar, återställa gator och vägar, flytta tillbaka brukare till ordinarie boenden etc.
Skattning av konsekvenser

Diagram 2.
De kommunala
verksamheternas
subjektiva bedömning av
konsekvenser för
samhället med anledning
av
översvämningscenariot.

Vid något enstaka tillfälle i landet har personer kört ned med bil i dalgångar som varit vattenfyllda
och inte uppfattat att det stått vatten där. Något dödsfall har inträffat.
Sannolikt är att många människor påverkas på något sätt av händelsen och ett visst behov av t.ex.
psykosocialt stöd uppstår. Hjälpbehovet från samhället kan bli stort. Genererar scenariot ytterligare följdhändelser kommer hjälpbehoven att öka i form av kanske mer basala behov.
Miljöeffekterna kan ta sig uttryck i att naturresurser och ekosystem påverkas något samt att det
kan uppstå ett saneringsbehov vid mindre områden. Områden med förorenade sediment och
som drabbas av ovädret riskerar att frigöra de farliga ämnena.
De samhällsekonomiska konsekvenserna kan bli så kännbara att de hotar att uttömma berörda
aktörers ekonomiska resurser.
Översvämningsscenariot kan i sig generera att ytterligare störningar uppträder, sk. följdhändelser.
Några exempel på skattade följdhändelser är störningar i transportsystem, elektroniska kommunikationer och vattenförsörjningen.
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Scenario 2: Störning i fjärrvärmeförsörjningen
Under 3 dygn drabbas hela kommunen av ett fjärrvärmeavbrott
Det är vintertid och ca -15º C. En ökande vind påskyndar utkylningen av fastigheter. Felet är lokaliserat och
bedöms vara åtgärdat inom 72 h. Värme och varmvatten saknas i berörda områden.
Kommentar till val av scenario: ingen bedömning har gjorts huruvida scenariot över huvudtaget är
möjligt.µ+HODNRPPXQHQµKDUYDOWVVRPRPUnGHI|UDWWVDPWOLJDDYGHDQDO\VHUDGHverksamheterna
skall kunna sätta sig in i vad även en liten störning i fjärrvärmeförsörjningen skulle kunna innebära för just deras del.
En annan viktig faktor är att kunna lära av inträffade händelser, både inom den egna och i andra organisationer. Valet föll också på scenariot för att belysa just den aspekten, även om scenariot inte
alls har några likheter i övrigt med händelsen den 13 januari 2010, då tre bränder inträffade vid
värmeverket i Borås.

Resultat
På ett övergripande sätt redovisas här en samlad bild av verksamheternas bedömningar av sin
egen förmåga. Därefter redovisas en skattning av scenariots samhällskonsekvenser.
Bedömning av förmågor

Diagram 3.
De kommunala
verksamheternas
bedömning av förmågan
att hantera
fjärrvärmescenariot med
utgångspunkt i tio
indikatorer.

Upptäcka
I huvudsak bedömer verksamheterna sin förmåga att upptäcka händelsen som relativt hög. Efter
en stund kommer temperaturen i fjärrvärmeförsörjda fastigheter att sjunka. Personalen känner att
det blir kallare, hyresgäster ringer och klagar, driftlarm larmar och i andra fall förlitar man sig på
att leverantören informerar om störningen genom olika kanaler, alternativt att fastighetsägaren
informerar kunderna. Tidig information till kommunledningen är bra.
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Skapa lägesbild
Det finns ett stort behov, från många att få information och prognoser från leverantören. Vid
sådan händelse samordnas kontakten med kommunens centrala krisledning. Bilder kring hur vädret förutspås att bli är andra vitala ingångsvärden. Fastighetsägaren (inom kommunens organisation) och elnätägare kommer även att vara viktiga aktörer att samverka med. Genom Internet kan
man också följa händelseutvecklingen. För att ställa samman lägesbilder kan kartor, rapporter och
bilder från egen personal vara ett verktyg.
Besluta och leda
Det finns en god kunskap om vem som leder verksamheten, delegationsordning och mandat.
Informera
Många frågor kommer att kretsa kring de egna verksamhetslokalerna samt om att ge om information till egen personal och brukare. Ett antal informationskanaler finns. Vid händelser som denna
samordnas information genom central krisledningsorganisation.
Kommunicera och samverka
Det finns ett behov av att både samverka och kommunicera internt inom kommunen, så väl som
med externa aktörer. Tonvikten bedöms dock ligga på den interna delen.
Rädda/skydda akut hotade individer eller objekt
Brukare i egna boenden och som har fjärrvärmeförsörjning kan behöva flyttas in till särskilda
boenden. För att hålla temperaturen uppe kan ev. antalet rum man uppehåller sig i reduceras för
att inte ödsla med värmeenergin. I befintligt skick kommer sannolikt flera verksamhetslokaler bli
för kalla för att kunna arbeta i, men även där kan man tänka sig att flytta samman för att upprätthålla värme.
Hindra utbredning/spridning
Fryser fastigheterna kan stora skador uppstå. Om inte vattensystemet kan hållas rinnande kan de
behöva tappas på vatten. Fastigheterna kan då behöva förberedas genom att systemet i huset tappas på vatten.
Sörja för hjälpbehövande
0HGµKMlOSEHK|YDQGHµDYVHVPlQQLVNRURFKGMXUVRPlUGLUHNWSåverkade, men som inte kräver
kvalificerad sjukvård. Det kan uppstå ett behov av psykosocialt omhändertagande. Snarare är
behovet störst av just värme. Kommunens behöver ha möjlighet att öppna värmestugor med
enklare förplägnad.
Återställa funktion
Fastigheter som tömts på vatten behöver återställas och verksamhetslokaler värmas upp. Samverkan behövs även vid återställandet av funktioner. Förvaltarna och fastighetsskötarna kommer att
vara viktiga vid återställningen. Brukare flyttas hem.
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Skattning av konsekvenser

Diagram 4.
De kommunala
verksamheternas
subjektiva bedömningar
av konsekvenser för
samhället med anledning
av fjärrvärmescenariot.

Ju mer långvarig händelsen blir desto större risk kan det finnas för konsekvenser på människoliv,
t.ex. att det blir så kallt att människor som redan har det svår inte klarar sig utan fryser ihjäl. Skador på personer kan uppstå i form av förfrysningsskador, oro etc. De som redan är svaga eller
sjuka är mest utsatta.
Hjälpbehovet från samhällets sida väntas bli stort. Behov av värme kommer att växa i takt med
händelsens längd. Det man behöver kunna sörja för är värmestugor som alternativ. Händelsen
bedöms inte påverka naturresurser eller ekosystem i nästan någon utsträckning. På grund av kalla
verksamhetslokaler kan vissa verksamheter behöva stänga igen.
De samhällsekonomiska konsekvenserna kan bli så stora att de blir kännbara till att de hotar att
uttömma berörda aktörers samlade ekonomiska resurser.
Detta fjärrvärmescenario kan generera följdhändelser. För att få värme skulle man kunna tänka sig
att fler elektriska fläktar och element används, vilket i sin tur kommer att påverka belastningen på
elnätet. Man skulle också kunna tänka sig att man eldar µhårdareµ än vanligt för att åstadkomma
värme vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal bränder.
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Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser
Kommunen behöver ha en grundläggande förmåga att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser. Följande avsnitt syftar till att ge en övergipande, generell bild, av särskilt viktiga
resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinära händelser. I sammanhanget
kan nämnas att ca 10 000 personer arbetar inom Borås Stad. Man arbetar med dagliga kontakter
med allmänheten till att ansvara för kommunens egna förråd, verkstäder och transportcentral.
Samverkan

Inom bl.a. krisberedskapsområdet sker löpande samverkan genom medverkan i olika nätverk och
samverkansforum. På så sätt ges möjlighet till kännedom och kunskapsuppbyggnad. Samverkan
inom Sjuhäradsområdet sker även i fråga om krisinformation och som reglerats i avtal samt inom
miljöområdet. I december 2010 tecknade Polismyndigheten och Borås Stad ett samverkansavtal.
Krishanteringsråd

För att vid extraordinär händelse eller samhällsstörning försöka möta uppkomna hjälpbehov är
samverkan ett medel. Tillsammans med övriga Sjuhäradskommuner driver Borås Stad ett krishanteringsråd. Dess medlemmar består av aktörer som är verksamma inom kommunernas geografiska områden. Några exempel är kommunerna själva, Västra Götalandsregionen, räddningstjänsten,
Polisen, Länsstyrelsen och Försvarsmakten. Utöver dessa sker samverkan med ytterligare ett antal
samhällssektorer så som elnätsägare, media, trossamfund, frivilliga försvarsorganisationer etc.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

SÄRF har genom förbundsordningen till uppdrag att stödja drabbade ägarkommuner under händelser och kriser. Stödet kan avse stabsarbete, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan,
transportstöd, sambandsstöd etc.
Frivillig resursgrupp (FRG)

FRG kan kallas in av Borås Stad eller SÄRF för att bistå kommunen och räddningstjänsten vid
kriser och samhällsstörningar. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera och förstärka ordinarie
kommunala resurser. Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. Gemensamt
är att de alla har genomgått en grundläggande utbildning om 40 timmar. Samverkan sker även
med övriga Sjuhäradskommuners FRG-grupper.
POSOM ± Psykiskt och socialt omhändertagande

Sedan 2011 finns en ny POSOM-organisation i Borås Stad. Resursen leder och samordnar praktiska, sociala och psykologiska stödinsatser till drabbade och närstående vid allvarlig händelse.
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för verksamheten i samarbete med skola/förskola, äldreomsorgen, utbildningskontoret, primärvård, polis, räddningstjänst och kyrkan. I varje stadsdel
finns en lokal stödgrupp med god lokalkännedom om stadsdelens invånare och resurser.
Reservsamband

Kommunen har ett eget radiokommunikationssystem.
Signalen ´YLNWLJWPHGGHODQGH´

I Borås tätort finns möjlighet att informera och varna allmänhet JHQRPXWRPKXVVLJQDOHQµYLktigt
PHGGHODQGHµ6LJQDOHQlUHQGHOLYDUQLQJV- och informationssystemet viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
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Förmågebedömning enligt MSBFS 2010:6
Av föreskrifterna framgår att kommunen
skall bedöma sin krisberedskapsförmåga
utifrån delförmågorna (1) krishanteringsförmåga och (2) förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. De två delförmågorna skall
bedömas med hjälp av ett antal indikatorer.
I uppgiften ingår att göra en bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som
kan leda till extraordinära händelser,
samt att göra en bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som
kan leda till en extraordinär händelse.

Figur 2. Risk- och sårbarhetsanalysarbeten som process.

Att göra dessa förmågebedömningar skall betraktas som ett utvecklingsarbete. Till denna riskoch sårbarhetsanalys har kommunens förvaltningar, bolag och förbund ombetts att inkomma
med svar på en frågeenkät avseende deras bedömningar av förmåga. Enkäten bygger på indikatorerna enligt MSB:s föreskrifter MSBFS 2010:6.
'H VYDUDQGH KDU InWW DQJH µMDµ HOOHU µQHMµ för varje indikator beroende på hur väl påståendet
stämmer. Med hjälp av svaren för påståendena har de svarande fått göra en egen bedömning av
förvaltningen, bolagets eller förbundets förmåga att hantera respektive motstå störningar. Denna
bedömning har gjorts med utgångspunkt i föreskrifternas fyra bedömningskriterier. På sikt är
ambitionen att bedöma varje indikator mot bakgrund av de fyra bedömningskriterierna.
Förmågeanalysen av scenarierna översvämning och störning i fjärrvärmeleveranserna hade redan
genomförts med hjälp av analysverktyget IBERO innan föreskrifterna antagits. I efterhand har
därför bedömningarna av förmågorna som beskrivs i föreskrifterna gjorts utifrån den bild av risker och sårbarheter, och som presenteras i den föregående risk- och sårbarhetsanalysen.
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Övergripande bedömning av generell förmåga
Bedömning av förmåga

1
2

3
4

Kriterier

Förmågan är god

Bedömningen att förmågan är god innebär att förvaltningen respektive bolaget bedöms ha resurser och kapacitet att kunna lösa
de uppgifter som är samhällsviktiga vid extraordinära händelser.
Förmågan är i huvudsak
Att förmågan är i huvudsak god men har vissa brister innebär
god, men har vissa brister att samhällsservice i viss mån åsidosätts för att prioritera mer akut
verksamhet. Förvaltningen respektive bolaget har inte tillräckligt
med resurser för att lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.
Det finns en viss förmåga, Bristfällig förmåga innebär att förvaltningen respektive bolagets
men den är bristfällig
resurser kraftigt understiger det som behövs för att lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid extraordinära händelser.
Det finns ingen eller
Att det inte finns någon förmåga eller att den är mycket bristfällig
mycket bristfällig förmåga innebär att förvaltningen respektive bolaget står i det närmaste
oförberett.

Krishanteringsförmåga

Indikatorer på krishanteringsförmåga är:
 Ledning, samverkan och information
 Informationssäkerhet
 Larm
 Omvärldsbevakning
 Materiella resurser
 Personella resurser
 Praktisk erfarenhet.

Förmåga att motstå allvarliga störningar

Indikatorer på förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar är:
 Samhällsviktig verksamhet
 Informationssäkerhet
 Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
 Reservkraft
 Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan plats
 Materiella resurser
 Personella resurser
 Samverkan.
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Åtgärder mot bakgrund av risk- och sårbarhetsanalyser
Genomförda och planerade åtgärder 2008-2011
Kommunfullmäktige antog 2008 en kommunal handlingsplan för förebyggande arbete med skydd
mot olyckor och extraordinära händelser. Handlingsplanen tar upp konkreta åtgärder inom olika
områden och avser tidsperioden 2008-2011. I sammanfattning handlar förslagen om
 ökad samordning och utveckling av kommunens säkerhetsarbete.
 brandskydd, information och utbildning kring kommunala fastigheter.
 ökad robusthet i försörjningen med el, tele, IT, vatten och värme.
 fortsatt trafiksäkerhetsarbete.
 fortsatt arbete med konceptet Säker och trygg kommun.
 större vikt vid säkerhet och trygghet i Borås Stads översiktsplanering och i stadens.
 strategiska utvecklingsplan.
 fördjupad samverkan med organisationer, näringsliv och myndigheter.
Vid uppföljning av handlingsplanen har kommunens nämnder, bolag och förbund redovisat sina
uppdrag genom att ange om det är klart, påbörjat eller återstår att göra. Handlingsplanen som
antogs 2008 föregicks av motsvarande dokument 2005-2006.
Behov av ytterligare åtgärder
Bedömningen är att det finns ytterligare behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. I sammanhanget är det viktigt att ha med sig att riskbehandling bör ses
som en process för ständig förbättring. Det finns därför ett behov av att ta fram ett handlingsprogram för kommunens samlade säkerhetsarbete i strävan mot ett systematiskt säkerhetsarbete.
Etablering av arbetet som en arbetsprocess och utveckling

Risk- och sårbarhetsanalysarbetet så väl som riskbehandlingen är ett arbete som bör betraktas
som en ständigt pågående process. Denna risk- och sårbarhetsanalys ger en bild över identifierade
risker och sårbarheter och behöver användas mer i samtliga verksamheters egen planering i syfte
att minska sannolikheten för oönskade händelser och öka hanteringsförmågan. Denna analys
utgör ett kommunövergripande underlag att bryta ned på nämnds- och bolagsnivå. Verksamheterna tar fram specifika analyser som används av dem själva samt som underlag för revidering av
den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen enligt lagen om extraordinära händelser.
Att eftersträva enhetlighet i arbetet är en av signalerna med de nya föreskrifterna om kommuner
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys behöver fortsätt att utvecklas i enlighet med de nya föreskrifterna.
Andra områden att arbeta vidare med kan vara avsnittet om risk- respektive skyddsvärda objekt,
miljöfarlig verksamhet och bedömningar av förmåga.
Tekniska system, kommunikation och robusthet

Det är generellt sett viktigt att öka robustheten i bl.a. teknisk infrastruktur och kommunikationer. Vi
behöver fortsätta se över möjligheterna att kommunicera vid störningar i ordinarie kommunikationskanaler. Rutiner behöver tas fram för befintliga kommunikationsmedel, så som eget radiokommunikationssystem. Vid nya lösningar, som t.ex. RAKEL, bör kostnad ställas i paritet till
nytta och driftsäkerhet.
Kommunens arbete inom IT- och informationssäkerhetsområdet behöver fortsätta att utvecklas. Syftet
är främst att undvika avbrott och störningar, minska graden av sårbarhet och därmed störningar i
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komPXQHQVµSURGXNWLRQµ'HWILQQVLGDJVWDQGDUGHUI|ULQIRUPDWLRQVVlNHUKHWVRPE|UWDVXQGHU
övervägande att använda inom kommunen. Stödet till systemägare och förvaltare är fortsatt angeläget.
Uthållighet och samhällsviktig verksamhet

Kommunen bör ha minst en veckas uthållighet vid kriser och samhällsstörningar. Det innebär att vi
behöver tillförsäkra oss om att det finns utbildad och övad personal i erforderlig utsträckning, att
uppdaterade rutiner för test av utrustning och driftsättning finns etc. Tänk här även på egna
kommunala bolag.
Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och de grundläggande värdena ² samhällsviktiga verksamheter. Dessa verksamheter är
viktiga för vår förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och kriser. Varje
samhällsviktig verksamhet behöver vara så robust och upprätthålla en sådan kontinuitet att den
alltid kan fortgå, åtminstone på en lägsta acceptabel nivå oavsett händelser eller tillstånd i samhället. 'HWWDEUXNDUNDOODVµJUXQGOlJJDQGHVlNHUKHWVQLYnµRFKDQJHUGHQOlJVWDQLYnSnIXQNWLRQDOLWHW
förmåga eller säkerhet som bör råda. I takt med privatiseringar av offentlig verksamhet, beroenden av externa leverantörer etc. är detta krav som även bör ställas på sådana verksamheter som är
samhällsviktiga eller utgör ett beroende för en samhällsviktig verksamhet. Force major bör undvikas för sådana verksamheter.
Reservkraft

Det är viktigt att de uppdrag som framgår av den kommunala handlingsplanen för förebyggande
arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2008-2011 genomförs. Tillgången till
reservkraft och inkopplingsmöjligheter är ett av dessa. Syftet är att ytterligare öka vår förmåga att
hantera kriser och störningar. Rutiner för inkoppling, drivmedelsförsörjning samt test och underhåll behöver tas fram. Det kan inte uteslutas annat än att det finns ytterligare behov av reservkraft.
Beredskapslager

Dagens just-in-time-koncept står för en strävan att producera och leverera varor i precis den
mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Vid störningar i leveransen kan störningar lätt uppstå i även kundernas processer. Att det finns en planering för hur man minskar risken av sårbarhet är angeläget. Det bör övervägas i vilken utsträckning som kommunen själva ska finna lösningar för beredskapsmateriel och lagerlagerhållning. Exempel på områden kan vara drivmedel, utrustning för vinterväder etc.
Startfunktion

Kravet på krishanteringsförmåga vid kriser varierar från aktör till aktör. De högsta kraven ställs
på geografiskt områdesansvariga organ på nationell, regional och lokal nivå samt på myndigheter
och andra organ som bedriver samhällsviktig verksamhet. Borås Stad har både ett lokalt geografiskt
områdesansvar och bedriver samhällsviktig verksamhet. Rimliga krav på vår egen förmåga är att snabbt
kunna reagera, göra en korrekt värdering av läget och påkalla eller vidta lämpliga åtgärder. Vi behöver kunna fånga tidiga signaler om förestående eller redan inträffade krishändelser för att påbörja kommunens krisledningsarbete.
Samhällsplanering

Även i samhällsplaneringsprocessen är det av vikt att använda analysresultatet som underlag. Riskavstånd, farligt gods, vattenförsörjning och -omhändertagande, ett framtida klimat och naturolycksrisker, skred och raskarteringar, översvämningskarteringar behöver utgöra planeringsunderlag.
Som ett hjälpmedel är det angeläget att kunskaper om samt ett användarvänligt GIS-system finns
tillgängligt som planeringsverktyg.
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Klimatanpassning

Effekterna av klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för både samhälle och ekosystem. Anpassning till ett framtida klimat är därför av stor vikt och är ett arbete som behöver bedrivas på lång sikt. Klimat- och sårbarhetsutredningen, karteringar och ytterligare kunskapsunderlag
är tillgångar i sammanhanget och behöver vara en del i arbetet. GIS, geografiskt informationssystem, är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data
och utgör ett bra planeringsunderlag i sammanhanget, samt kan det användas som underlag vid
krishändelser.
Systematik och kontinuitet

Vi behöver resonera oss fram till vilka risker som kommunen behöver klara av att hantera och
vilka risker som är acceptabla. Kommunens säkerhetsarbete skall bedrivas systematiskt. Samt behöver de olika delarna som ingår i kommunens säkerhetsarbete sättas in i ett helhetsperspektiv.
Som nämnts tidigare handlar det både om att ha en förmåga att kunna motstå och hantera kriser
och störningar. Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa en verksamhets leveransförmåga genom att planera för fortsatt verksamhet vid förlust av operativ förmåga. D.v.s. att
trots avbrott kunna leverera de tjänster och produkter som är viktigast för verksamheten och dess
µkunderµ. Med ett utvecklat program för kontinuitetsplanering klarar verksamheten, trots störningar och avbrott, att leverera de tjänster och produkter som är viktigast för organisationen och
dess avnämare. Det finns samtidigt utvecklade rutiner för att snabbt kunna återgå till normal
verksamhet efter ett avbrott.
Planering, samverkan, utbildning och övning

En ständig utveckling av krishanteringsförmåga och förmågan att motstå störningar är viktig.
Genom återkommande utbildningar och övningar kan vi utvecklas. Vi bör även eftersträva att
inhämta nya kunskaper och att öva inom respektive verksamhet men också tillsammans med
andra. Exempelvis genom samverkan inom en verksamhet, mellan olika verksamheter och tillsammans med andra beroende på roll och uppdrag. Detta kan även vara ett forum för att pröva,
utveckla och vidmakthålla organisationen och dess förmåga, diskutera gränsdragningar och samordning.
Värmestugor

Planeringen för kommunens värmestugor bör utvecklas i fråga om förberedelser och i förväg
utpekade lokaler.
Konkret användning av risk- och sårbarhetsanalysen

Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att användas som underlag i kommunens strävan att skapa
en säker, trygg och robust kommun.
Analysen är ett av flera underlag i kommunens planering för bl.a.









En säker och trygg kommun
Översikts- och detaljplanering
Infrastruktur och kommunikationsplanering
Miljömålsarbete och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser
Program för kommunalt förebyggande arbete mot skydd mot olyckor och extraordinära
händelser
Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Säkerhets- och försäkringsarbete.
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Några nedslag inom området olyckor och kriser
Om inträffade kriser och extraordinära händelser
Genom att titta närmare på egna och andras inträffade händelser kan erfarenheter tillvaratas och
kunskaper spridas. Vi kan kanske dra paralleller till våra egna verksamheter, lära oss av hur andra
hanterat motsvarande händelser och i bästa fall förebygga att samma händelse inte inträffar igen.
Orkanen Gudrun
I januari 2005 drog Gudrun in över landet. Vindhastigheterna var höga. Sju personer dog under
stormnatten och i det efterföljande uppröjningsarbetet miste ytterligare 11 personer livet. Stora
skador uppstod även på el- och telenät, vägar, skog och järnvägar. I ett antal kommuner skapades
stor förödelse. Krishanteringsarbetet omfattades både av privata och offentliga aktörer. Många
frivilliga hjälpte även till ute i kommunerna1.
Stormen Gudrun drabbade även Sjuhäradsbygden, bl.a. i form av nedfallande träd som orsakade
störningar i infrastruktur. De skador som uppstod till följd av stormen gav långvariga konsekvenser, framför allt i de värst drabbade områdena.
Stormen Per
Återigen drog en svår storm in över Götaland, även denna gång en januarimånad, 2007. By- och
medelvindarna var något lägre än vid orkanen Gudrun. I denna storm miste 5 personer livet och
stora skogsvolymer ramlade. Många kunder var i olika långa perioder utan fungerande el och telefoni.
Stora snömängder
Vid ett antal tillfällen har stora snömängder fallit. I Borås Stad talar vi WH[IRUWIDUDQGHRPµVQöIDOOHWLQRYHPEHUµ Då stora snömängder föll över ett stort område. I de drabbade områdena blev konsekvenserna omfattande med påverkan på väg- och järnvägstrafik, elavbrott, utkylda
bostäder och strejkande vattenförsörjning. Utöver detta skadades flera kubikmeter skog.
Kanske färskare i minnet har vi de omfattande snömängderna som kom vintern 2009-2010. Det
snöade, sedan kom det lite mer snö och sedan kom det ännu lite mer snö.
Efter en natts snöande i februari uppstod så problem med framkomligheten. Efter en tid genererade den allt mer komprimerade snömassan tunga laster på tak och andra anläggningar. Butiker
gapade tidvis tomma på allt vad spadar, skyfflar och snöslungor hette. Denna typ av utrustning
användes bl.a. för att skotta av snö från tak. Runt om i landet hördes rapporter om sprickor i
byggnader och hela takkonstruktioner som givit vika, även i vårt område. Bl.a. Boverket erhöll
därefter ett regeringsuppdrag om takras. Arbetet delredovisades i mitten av 2010 och slutredovisades ett år senare.
Som nämns här ovan ökade snödjupet för varje nederbördsområde som drog in. För varje snöfall
röjdes vägar och gator fria. Snömängderna vid sidan om vägarna växte också. Arbeten påbörjades
på många KnOOUXQWRPLODQGHWPHGDWWµElUDµERUWVQ|6RPHWWUHVXOWDWDYGHWWDKDUYLL%RUnV
Stad förberett särskilda upplagsplatser för snö. På så sätt ökar vi också sikten, minskar olycksrisker och hjälper snön på rätt väg när våren närmar sig och snön börjar smälta.

1

MSB:s Olyckor och kriser 2009/10.
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Höga flöden
Efter de stora snömängderna vintern 2009/10 var det dags för den värmande vårsolen att titta
fram och snön började smälta. I Borås Stad, tillsammans med ytterligare aktörer utmed de större
vattendragen, förberedde vi oss på den anstående snösmältningen. Genom gynnsam väderlek och
god samverkan kunde översvämningar undvikas. Fastighetsägare har ett stort ansvar för sin
egendom. I förebyggande syfte satsade bl.a. många kommuner på förebyggande information om
hur man kan skydda sig vid risk för höga flöden eller översvämningar.
Annat var det i december 2006-januari 2007. Då drabbades ett antal kommuner av översvämningar efter en länge periods regn, mättade marker och belastade vattendrag. Andra översvämningar vi minns är t.ex. Dalsland och Arvika i Värmland 2000-2001 samt Ljungby.
I maj 2010 uppstod en annan typ av översvämningssituation ² till följd av kortvarigt, intensivt
regnande. Ett kraftigt regnoväder drog in bl.a. över delar av Sjuhäradsområdet och egentligen
utan större förvarning. Regnet öste ned. Åskan mullrade på. Nästan lika snabbt som regnet dragit
in var det plötsligt borta. Kvar blev konsekvenserna av dess framfart.
Vid översvämningar av områden med kraftigt förorenat bottensediment kan detta spridas nedströms med miljömässiga och ekonomiska konsekvenser som följd bl.a. kostsamma saneringar.
Händelser utanför landet
µ(QNULVInUDOOWLGNRQVHNYHQVHUSnORNDOQLYn«µ (OOHU«"
Efter Tsunamikatastrofen 2004 och läget i Libyen 2006 är vi sannolikt många som är rörande
överens att så är fallet. Oaktat om händelsen utspelar sig i grannbyn eller på andra sidan jordklotet är konsekvenserna kännbara i vår egen kommun. Detta är också händelser som satt djupa spår
i många människor. Tsunamin i Sydostasien har t.ex. påverkat, oss under händelsen men också
efter. Frågor om agerandet i ett tidigt skede, ansvarsfrågor och utveckling av krisberedskapen i
Regeringskansliet har bl.a. diskuterats i efterhand.
Smittspridning
Den nya influensan A(H1N1)2009 fick fäste, med början i Mexiko 2009 och spreds till flera länder i olika världsdelar. WHO klassade pandemin. Dessförinnan har vi hört talas om fågelinfluensan.
Vintern 2010/2011 drabbades Östersund parasiten av cryptosporidium, ett stort vattenburet
sjukdomsutbrott. Enligt en rapport från FOI uppmärksammades utbrottet i mitten av november
2010. Februari 2011 upphörde kokningspåbudet hävdes. Per december 2011 bedömdes det otjänliga vattnet ha orsakat 27 000 sjukdomsfall. Samhällskostnaderna för utbrottet uppskattades till
hundratals miljoner.
Störningar i vattenförsörjningen
Morgonen den 24 december 2010 uppstod en läcka på en vattenledning i Borås. Läckan gjorde
att trycket föll i även andra ledningar, vilket i sin tur fick till följd att även andra delar i staden
blev utan vatten. Vatten forsade på gatan där läckan uppstått och kylan försvårade arbetet. Att
läckan råkade inträffa på julafton var ren otur. Händelsen visar dock på behovet av en god beredskap för att hantera olika situationer och störningar och i första hand ett förebyggande arbete.
I december 2011 upptäcktes en uppbruten lucka vid en reservoar. Som ett resultat av detta uppmanades berörda abonnenter att inte dricka vattnet. Informationsförmedling var en viktig del i
hanteringen och skedde i samverkan med bl.a. det kommunala bolaget, kommunledningen, andra
förvaltningar. Webbplatser, sociala medier, kundcenter, media, webbsändningar var några kanaler.
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Livsstil och livsstilsrisker
Inom Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) område hade en ökad frekvens av bl.a.
klotter, skadegörelse och anlagda bränder framträtt, liksom i andra delar av landet. Detta var bilden innan år 2009. Inom Borås Stad sågs en ökning av antalet anmälda skadegörelsebrott samt
ökade kostnader till följd av skadegörelse. Det ökande antalet anmälningar kan sannolikt också ha
påverats av den kommunala aktionsgruppen mot skadegörelse och anlagd brands uppmaningar,
till bl.a. rektorer att polisanmäla alla händelser av sådant slag.
Våren 2009 togs initiativ till att undersöka möjligheterna för att starta ett projekt inom området
sociala riskfaktorer. Efterföljande höst presenterades en projektidé under ett av Brottsförebyggande rådets möte, där även vikten av tidiga åtgärder för att förebygga skadegörelse och anlagd
brand belystes.
Syftet med ett sådant projekt skulle vara att utveckla metoder som kan stärka Borås Stads möjligheter att genom samverkan med andra parter förebygga anlagda bränder, klotter och skadegörelse. Detta med inriktning mot sociala risker.
Med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gavs ett studieuppdrag till
Högskolan i Borås. Det innebär att ställa samman ett generellt kunskapsunderlag inom området
och mot bakgrund av detta, i samverkan, inventera problembeskrivningar och forskningsbehov. I
projektet deltar tillsammans med Borås Stad, även räddningstjänsten och externa aktörer.
Projekt inom området sociala risker
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beskriver i sin regionala risk- och sårbarhetsanalys, för verksamhetsåret 2009 att fysiska risker har behandlats under lång tid inom krisberedskapsarbetet att
och det i allmänhet finns en god bild av de riskerna och hur de kan utvecklas till kriser. Kunskaperna om risker av social karaktär är däremot begränsade. Deras förhoppning är att detta perspektiv ska behandlas lika naturligt som fysiska risker i framtida risk- och sårbarhetsanalysarbete.
Mot bakgrund av detta resonemang initierade Länsstyrelsen ett arbete med risker av social karaktär ² Projekt sociala risker. Projektet bedrivs av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Malmö. Syftet med projektet är att öka kunskaperna om risker
av social karaktär och bakomliggande faktorer samt att integrera det sociala perspektivet i en hållbar samhällsutveckling. Arbetet har utgått från följande definition av begreppet sociala risker:
En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i
sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt.
Projektet har särskilt arbetat med att utveckla en arbetsmetod för hur risk- och sårbarhetsanalyser
ska kunna inkludera även sociala faktorer ² Västra Götalandsmetoden. Då verksamheter arbetar
utifrån olika perspektiv är det eftersträvansvärt med en gemensam lägesbild.
En tvärsektoriell arbetsgrupp är knuten till projektarbetsgruppen, däribland ett antal kommuner
som pröva metoden. Borås Stad har varit en av tre pilotkommuner.
Inom ramen för projektet har kommunen arbetat med att ta fram indikatorer i egen statistik för
att skapa en gemensam lägesbild. Bilden kan därefter användas vid kommunikation med involverade externa aktörer för att förebygga oönskade händelser. Framöver kan det vara önskvärt med
en större koppling till det faktiska risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

Sida | 39 av 48

FÖRSLAG

Ett förändrat klimat
Klimatförändringar har alltid förekommit. Däremot är den förändring som nu sker mycket snabb
och troligen orsakad av ökade halter av växthusgaser. Effekten av förändringarna i klimatet
kommer att påverka samhällets alla aktörer.
Kunskaper om klimatförändringens konsekvenser och hur de kommer att påverka oss är viktigt
för att minimera dess effekter. 2007 presenterade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) en rapport om klimatförändringar. Senare samma år redovisades även
den svenska klimat- och sårbarhetsutredningen Sverige inför klimatförändringarna ² hot och möjligheter,
slutbetänkandet av klimat och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60.
Genom t.ex. SMHI:s klimatanpassningsportal kan man se hur klimatet i landet varierat sedan
1961 och hur några utvalda scenarier fram till och med år 2100 ser ut. Klimatförändringen inkluderar högre temperaturer, havsnivåhöjning, ökade risker för översvämningar, skred, ras och erosion och mer frekventa och intensiva extrema händelser såsom värmeböljor, torka och stormar.
Vad beträffar vindar och stormar i framtiden i Sverige är resultaten mer osäkra. Tendensen är
dock att såväl medelvinden som högsta byvind ökar.
Enligt klimat- och sårbarhetsutredningen får Sverige ett varmare och blötare klimat. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att påverkas, vilket kräver insatser för att upprätthålla en god
dricksvattenkvalitet. Ett varmare klimat kommer att påverkar hälsan och kan leda till fler dödsfall
på grund av värmeböljor och ökad smittspridning.
Länsstyrelsen i Västra Götaland uppdragit åt SMHI att ta fram en klimatanalys som beskriver
klimatförändringarnas effekter för länet fram till 2100. Rapporten innehåller en analys och sammanställning av dagens och framtidens klimat. Bl.a. framgår för Västra Götaland att:


Beräkningarna visar en samstämmig successiv ökning av årsmedeltemperaturen.



Årsmedelnederbörden ökar med 10- 30 % i slutet av seklet, med störst ökningen av nederbörd under vinterhalvåret. De kraftiga regnen förväntas också öka i framtiden



Efterhand som klimatet blir varmare minskar snötillgången avsevärt. Redan i mitten av
seklet minskar tiden med snötäck mark om ca 1 månad.



Det väntas bli högre flöden under höst-vinter och lägre vårflod. Lågvattenperioden blir
längre, med lägre flöden. Grundvattenförhållanden påverkas på motsvarande sätt. Det beräknade framtida 100-årsflödet väntas öka för vissa områden och minska för andra i länet.



Det mildare klimatet medför också att vegetationsperioden förlängs kraftigt och värmeböljor blir vanligare, vilket ökar behovet av kyla i byggnader samtidigt som riskerna för
skogsbränder beräknas öka. Uppvärmningsbehovet minskar när vintrarna blir mildare och
tjälen tränger inte lika djupt ner i marken.

Kunskaperna om ett förändrat klimat utvecklas med tiden och det är angeläget att ta del av denna.
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En bild över skydd mot olyckor
Av lag om skydd mot olyckor (LSO) framgår bl.a. att kommunen skall ha ett handlingsprogram
för det förebyggande arbetet med olyckor som kan leda till räddningsinsats och ett för operativ
räddningstjänst. Detta uppdrag åvilar SÄRF genom förbundsordningen och omfattar förbundets
alla ägarkommuner.
För att kunna förebygga olyckor och hantera dem som ändå inträffar behöver denna riskanalys
göras.
IDA-portalen (Indikator, Data och Analys) tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Genom verktyget kan statistik per kommun tas fram för att på så sätt utgöra ett underlag för kommande handlingsplaner samt för SÄRF:s handlingsprogram enligt LSO. De följande indikatorerna är ett urval av dem som tillhandahålls.
Nedan följer en kort beskrivning av trender för några olyckskategorier dit räddningstjänsten larmats åren 2006-2010. Statistiken inkluderar inte händelser som uppstått men som hanterats av en
verksamhet i fråga själv. För en bedömning om antalet insatser bör en jämförelse göras av respektive olyckskategori per 1 000 invånare med motsvarande siffra på riksnivå.

Diagram. Räddningstjänsten i siffror. IDA, MSB.



Antalet bränder i byggnader dit räddningstjänsten larmats visar en i nuläget uppåtgående
trend.



Lika så gäller för antalet trafikolyckor.



Stormskador, utsläpp av farligt ämne och brand ej i byggnad visar samtliga en nedåtgående trend.



Drunkningsolyckorna har under en fyraårstid legat förhållandevis konstant för att öka något
under 2010.
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Öppna jämförelser ± Trygghet och säkerhet 2011
Sedan 2008 gör Sveriges kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap öppna jämförelser inom området trygghet och säkerhet. Jämförelserna görs med hjälp av
resultat- och resursindikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet på kommunnivå. Det följande underlaget är hämtat från rapporten Öppna jämförelser 2011 och avser delregionen Sjuhärad.
Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn tillhör de
25 procent av kommunerna med bäst värden.
Gul färg bland de 50 procent i mittfältet.

25 procent
50 procent

Röd färg har de de 25 procent med sämst värde för en indikator.

25 procent

I Sverige finns totalt 290 kommuner.

Antal anmälda
våldsbrott per 1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Kkod

Antal utvecklade
bränder i byggnad
per 1 000 invånare

Jämfört m förra årets rapport

Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett
dygn) till följd av oavsiktliga
skador (olyckor) per 1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Sjukhusvårdade ± utvecklad brand i byggnad ± anmälda våldsbrott (per 1 000 invånare)

Kommun
Min - Max
Median

7.5 - 20.9
11,7

1443

Bollebygd

10,2

o

0,58

o

2,5

p

1490

Borås

11,4

o

0,44

o

10,9

o

1466

Herrljunga

12,3

o

1,20

o

6,9

o

1463

Mark

11,3

o

0,57



6,4



1465

Svenljunga

12,3

o

0,95



7,8

o

1452

Tranemo

11,9

o

1,01



4,9



1491

Ulricehamn

11,2

o

0,69

o

5,2

o

1442

Vårgårda

10,3

o

0,62

p

7,4



0.15 - 2.29
0,66

2.5 - 19.9
8,5

Bild. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011, SKL och MSB.

Av denna tabell kan utläsas att:


För samtliga Sjuhäradskommuner anges att trenden för antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000 invånare är oförändrad jämfört med 2010.



Antalet utvecklade bränder i byggnader ligger på motsvarande nivå som året innan, med undantag av Vårgårda som uppvisar nedåtgående trend. Borås Stads värde ligger både under
PHGLDQHQRFKlUEODQGGHSURFHQWµElVWDµLGHQNDWHJorin.



För antalet anmälda brott per 1 000 invånare ligger kommunen istället bland de med högst
värde. Positivt är dock att det faktiska antalet anmälda brott ligger under det modellberäknade värdet för kommunen.
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Kommun
Min - Max

Samverkar
landstinget
med kommunen om
insatser i
väntan på
ambulans
(IVPA)?

Krishanteringsförmåga kommunens
egen bedömning av sin
förmåga att
upprätthålla
viktiga verksamheter i
kris

Antal verksamheter
som kommunerna
angivit att
de har
krisberedskapsplaner för

Responstid för
räddningstjänst
dvs. tid från 112samtal till första
resurs är på
plats. Mediantid i
minuter.

0 - 12

7.3 - 30.8

14.3 - 92.6
Andel Ja =
77%

Median

41,3

1443

Bollebygd

29,4

p

Ja

1490

Borås

41,8

p

Ja

1466

Herrljunga

32,6

o

Ja

1463

Mark

33,0

o

Ja

1465

Svenljunga

47,5

o

1452

Tranemo

33,1

1491

Ulricehamn

1442

Vårgårda

Jämfört m förra årets rapport

Antal anmälda
stöld- och
tillgreppsbrott per
1 000
invånare

Jämfört m förra årets rapport

Anmälda stöld-/tillgreppsbrott ± IVPA ± Krishanteringsförmåga ± Krisplaner - Responstider
Responstid
för ambulans dvs.
tid från
112-samtal
till första
resurs är
på plats.
Mediantid i
minuter.

Jämfört m förra årets rapport

FÖRSLAG

7.4 - 30.3

8,0
Delvis uppnått
Delvis uppnått

5

14,1

p

21,1

o

11

9,9

o

11,4



8

12,0

p

16,6

o

8

12,0

o

15,1



Ja

Helt uppnått
Delvis uppnått
Delvis uppnått

9

19,0



18,8



p

Ja

Helt uppnått

9

14,4

o

23,1

o

33,8

o

Ja

10

15,4

o

16,3

o

41,5

o

Ja

Helt uppnått
Delvis uppnått

9

10,7

p

18,2

o

Bild. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011, SKL och MSB.

Av denna tabell kan utläsas att:


Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare minskar jämfört med 2010 i Borås
Stad. Kommunen ligger lite över medianen, men bland de 50 procenten i mitten. December 2010 tecknade Borås Stad ett samverkansavtal med Polismyndigheten i Västra
Götaland.



Samverkan sker även med Västra Götalandsregionen i fråga om IVPA ² I väntan på ambulans. Innebörden är att räddningstjänsten rycker ut på vissa larm när ambulansen inte
finns i närheten.



Vid uppföljning av kommunens krisberedskapsförmåga, som görs utifrån delvis nya kriterier,
är den egna skattningen att nivån delvis uppnås. I och med ny mandatperiod och ny organisation ägnas inledningsvis större uppmärksamhet åt utbildning, övning och planering.



Samtliga nämnder och bolag ska ha egna planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Kommunen ligger här bland de 25 bästa procenten.



Responstiderna för räddningstjänst och ambulans ligger vår kommun inom det gröna fältet. Intressant är dock att ambulansen har en högre responstid än räddningstjänsten. Även
larmbehandlingstiden är längre för ambulans än räddningstjänst.

Vi brukar ofta nämna begreppet trygghet. Vi pratar om att den upplevda tryggheten är viktig precis
som den faktiska tryggheten. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan kommunerQD I|U NDWHJRULQ µRWU\JJKHW RFK RURµ VRP LQQHKnOOHU LQGLNDWRUHUQD DQGHO LQGLYLGHU VRm ibland
eller ofta är oroliga för att drabbas av någon olycka, något brott eller någon sällanhändelse. Då
statistik inte finns tillgänglig för samtliga Sjurhäradskommuner har dessa indikatorer inte inkluderats i vårt material, men kan på sikt vara intressant att titta närmare på.
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Omvärld och utveckling ± en framåtblick
Borås Stad fortsätter att växa och vi har framtiden för oss.
Syftet med detta avsnitt är att visa på att risker och sårbarheter inte är statiska. Samhället förändras, så också olika möjligheter och riskbilder. Genom att försöka titta in i spåkulan för att se vad
framtiden kan komma att föra med sig bör ambitionen vara att möta olika samhällsförändringar.
Nedanstående kan tjäna som exempel. Viktigt att poängtera är dessa punkter behandlar olika
tänkbara faktorer och förändringar och skall inte rakt av betraktas som en mörk framställning av
framtiden:


Ett förändrat klimat vet vi kommer. Med detta följer ett behov av anpassningsåtgärder.



Vi lever i ett komplext samhälle. Teknikberoendet är stor och med tiden kommer beroendena
sannlikt att öka.



Dagens samhälle är mer gränslöst. Vi färdas långa sträckor under kort tid. Vi påverkar omvärlden och omvärlden påverkar givetvis oss.



Demografin förändras. T.ex. bor vi hemma i allt högre åldrar samtidigt som vi lever allt längre.



Vi exploaterar och bygger. Husen blir fler och högre.



Infrastruktursatsningar diskuteras t.ex. i form av Götalandsbanan.



Vi har sannolikt förändringar i energiförsörjningen att vänta.
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Uppföljning och rapportering
Regelbunden uppföljning och rapportering
Borås Stad ska årligen följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och rapportera uppföljningen till
Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 15 september. Rapporteringen ska redovisas enligt
vad som framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).
Rapporteringen ska omfatta följande punkter:
1. Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som
gjorts enligt 6 eller 7 §.
2. Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller 7 §.
3. Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).
Kommunfullmäktige uppdrag år Kommunstyrelsen att svara för årlig uppföljning och rapportering till Länsstyrelsen. På så vis kan också information om viktigare förändringar ges till styrelsen.
Risk- och sårbarhetsanalysen behöver vara ett levande dokument som ses över varje mandatperiod. Analysen är ett viktigt underlag för kommunens förebyggande arbete med skydd mot olyckor
och extraordinära händelser.
Erfarenheter om hur risker förebyggts och kännedom om nya risker och sårbarheter kan tillvaratas och spridas mellan kommunens verksamheter med hjälp av riskhanteringsgruppens årliga
uppföljning.
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2. Formulär beroendeanalys
Frågeformulär för verksamheten
Allmänt
Förvaltningen/bolagets namn:

Huvudansvarig för verksamheten (förvaltningschef alt. VD):

Telefon och mailadress:

Formuläret har fyllts i av (namn och befattning):

Datum:

Verksamheten ± Förvaltningen/bolaget
1a. Vilken är verksamhetens huvuduppgift? Vad skall verksamheten leverera (varor och tjänster)?
1b. Finns det andra sätt att sköta det som verksamheten gör?
1c. Vilken lagstiftning lyder verksamheten under?
2. Till vem skall verksamheten leverera?
På en skala ifrån 1-3 (se nedan), hur beroende är externa aktörer av det som verksamheten gör?
3. Vilka andra verksamheter och personer kan inte verksamheten (Ni) klara sig utan under 2-7
dagar för att fullgöra sin uppgift? På en skala ifrån 1-3, ange för respektive verksamhet/person,
hur beroende är ni av dessa för att utföra verksamhetens uppdrag?
4a. Vilka fysiska varor och tjänster kan inte verksamheten (Ni) klara sig utan under 2-7 dagar?
4b. Finns det alternativa sätt att klara sig utan dessa?
4c. På en skala ifrån 1-3 hur beroende är ni av de fysiska varorna och tjänsterna ovan?
5. Kemikaliehantering, tvätt, avfall etc. hanteras detta i egen regi?
Transporteras mycket, krävs drivmedel? Finns det annat specifikt för verksamheten som behöver
tänkas igenom att man inte klarar sig utan?
6. Annat?

Externa beroenden värderade efter en tregradig skala
1

Svagt eller osäkert beroende

2

Tydligt beroende (vissa stöddämpare och viss uthållighet)

3

Kritiskt beroende (avsaknad av stötdämpare, ingen uthållighet)
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Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen t o m april 2012
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas under året hållas inom den ram på 65 916 tkr
som tilldelats.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas under året hållas inom den ram på
102 900 tkr som tilldelats.
Inköp av fastigheter beräknas öka till 80 000 tkr beroende på kommande exploateringsområden såsom
Hällerred, Viared östra och Gässlösavägen. Utbyggnad av industriområden beräknas öka till 90 000 tkr
beroende på Viared västra och norra samt Hällerred.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2012-05-22

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0409
042
Handläggare: Jonny Ekunger, tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef: 2012-05-21

Programområde: 1
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Kommunstyrelsen
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1 Inledning
Kommunstyrelsens ram Stadskansliet har korrigerats från det ursprungliga
kommunbidraget på 63 500 tkr till 65 916 tkr, en ökning på 2 416 tkr. Minskade po pålägg
samt lägre kapitalkostnader ledde till en ramminskning på 4 200 tkr. Samtidigt har
Stadskansliet tillförts centralt avsatta medel för "Lokal utveckling" på 766 tkr och påförts
även 5 850 tkr avseende "Bredbandstäckning i hela kommunen", som återstod av de
6 000 tkr som avsattes 2011.
Kommungemensam ram har korrigerats med 1 000 tkr avseende kommunikationer från
ursprungliga 103 900 tkr till 102 900 tkr.
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2 Kommunfullmäktiges övergripande
verksamhets- och kvalitetsmål
2.1 Miljö
Kommunfullmäktiges mål

Utfall 2011

Målvärde
2012

Utfall T1
2012

88%

90%

88%

4 326

4 300

4 371

Andelen bussar i stadstrafiken som är
miljöfordon, %.
Antal kunder anslutna till
fjärrvärmenätet.

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %.
Borås Lokaltrafik har ej investerat i några miljöfordon under 2012

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.
Borås Energi och Miljö har idag anslutit alla större villaområden till fjärrvärme som
planerat och det som nu tillkommer är lokaler och flerbostadshus. Man ansluter även
enstaka villor och mindre hyreshus som finns i närheten av befintlig fjärrvärme, därav
ökningen på 45 sedan årsskiftet.

2.2 Infrastruktur
Kommunfullmäktiges mål
Andel fastigheter i kommunen
anslutna till allmän
avloppsanläggning, %.

Utfall 2011

Målvärde
2012

Utfall T1
2012

97,4%

98%

97,4%

En oförändrad andel på 97,4 % sedan årsskiftet av fastigheterna är anslutna till allmän
avloppsanläggning. Andelen kan bara ändras om glesbygd ansluts, och den ligger för
närvarande utanför verksamhetsområdet för Borås Energi och Miljö.

2.3 Egen organisation
Utfall 2011

Målvärde
2012

Utfall T1
2012

2,25%

2%

1,7%

Antalet sjukfall över 60 dagar.

1

2

0

Arbetad tid för timavlönade omräknat

0

0

0

Kommunfullmäktiges mål
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
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Kommunfullmäktiges mål

Utfall 2011

Målvärde
2012

Utfall T1
2012

till årsarbetare.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Stadskansliet har en låg sjukfrånvaro på 1,7 % jämfört med Borås Stad som har en
sjukfrånvaro på 5,2 %. I detta döljer sig dock en del dold frånvaro då flexledighet tillåts vid
sjukdom på förvaltningen.

Antalet sjukfall över 60 dagar.
Antalet sjukfall över 60 dagar var 4 vid tertial 1 2011, årets siffra är 0.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare.
När det gäller de timavlönade så är den siffran direkt kopplad till den låga sjukfrånvaron.
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3 Nämndens egna mål
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201104

Utfall 201204

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

21 228

6 640

2 400

2 400

0

Avgifter och övriga
intäkter

18 135

16 037

52 017

52 017

0

Summa intäkter

39 363

22 677

54 417

54 417

0

-21 895

-23 937

-69 794

-69 794

0

0

-1 634

-4 785

-4 785

0

Övrigt

-7 437

-8 147

-34 906

-34 906

0

Kapitalkostnader

-4 959

-2 665

-10 848

-10 848

0

-34 291

-36 383

-120 333

-120 333

0

5 072

-13 706

-65 916

-65 916

0

Kommunbidrag

23 084

21 972

65 916

65 916

0

Resultat efter
kommunbidrag

28 156

8 266

0

0

0

28 156

8 266

0

0

0

4 822

5 000

5 000

5 000

0

Tkr

Personal
Lokaler

Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat
resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat
resultat

Resultatanalys
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas under året hållas inom den ram på
65 916 tkr som tilldelats.
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall
2011-04

Utfall
2012-04

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse

Kommunledning

-9 963

-11 825

-63 788

-63 788

0

Information

-2 183

-2 798

-9 216

-9 216

0

-446

-1 064

-3 008

-3 008

0

-1 513

-1 441

-356

-356

0

-54

-54

0

Tkr

Administrativ service
(juridik)
Personaladministration
Övrig gemensam
verksamhet
Nämnd- och
styrelseverksamhet
Markförsörjning

-3 140

-2 999

-9 418

-9 418

0

334

304

9 500

9 500

0

-140

-140

0

Miljö- och hälsoskydd
Totalförsvar och
samhällsskydd
Näringsliv
Bostäder
Barnomsorg
Grundskola
Vård och omsorg
Summa

-165

-402

-235

-235

0

837

871

1 685

1 685

0

5 244

5 686

10 414

10 414

0

920

-2

3 856
11 291

-36

-1 300

-1 300

0

5 072

-13 706

-65 916

-65 916

0
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5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201104

Utfall 201204

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga
intäkter

8

7

45

45

0

Summa intäkter

8

7

45

45

0

-596

-1 787

-1 787

0

-74 404

-30 711

-101 158

-101 158

0

-74 406

-31 307

-102 945

-102 945

0

-74 398

-31 300

-102 900

-102 900

0

Kommunbidrag

64 733

34 300

102 900

102 900

0

Resultat efter
kommunbidrag

-9 665

3 000

0

0

0

-9 665

3 000

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal

-2

Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat
resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat
resultat

Resultatanalys
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas under året hållas inom
den ram på 102 900 tkr som tilldelats.
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Kommunledning oplacerad personal
Övrig gemensam
verksamhet

Utfall
2011-04

Utfall
2012-04

Budget
2012

Prognos
2012

Avvikelse
Tkr

-7 170

-14 177

-14 177

0

-596

-1 787

-1 787

0

-2
-7 138

Näringslivsfrämjande
åtgärder
Stöd till
kulturverksamhet
Räddningstjänst

-16 783

-17 199

-68 236

-68 236

0

Kommunikationer

-49 483

-6 343

-18 700

-18 700

0

7

8

-73 399

-31 300

-102 900

-102 900

0

Ekonomiskt bistånd
Summa
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6 Verksamhetsmått
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7 Investeringar
Investeringsprojekt
Tkr

Godkänd
utgift

Utgift tom
2011

Utgift 2012

Återstår

2 200

2 200

0

Inköp av fastigheter

20 000

80 000

-60 000

Utbyggnad av
industriområden

25 000

90 000

-65 000

Utbyggnad av
bostadsområden

15 000

15 000

0

-25 000

-30 000

5 000

37 200

157 200

-120 000

IT-säkerhet för vård och
omsorg

Försäljning av mark och fasti
Summa

Analys
Inköp av fastigheter
Strategiska markförvärv för kommande exploateringsområden såsom Hällerred, Viared
östra och Gässlösavägen, samt för natur och friluftsliv.
Utbyggnad av industriområden
Främst projekteringskostnader men även anläggningskostnader för vissa nya
industriområden och verksamhetsområden såsom Viared västra och norra samt Hällerred.
Utbbyggnad av bostadsområden
Främst projekteringskostnader men även anläggningskostnader för nya bostadsområden
exempelvis Kelvingatan,Hestra 7 och Kadriljgatan.
Försäljning av mark och fastigheter
Tomtmark i Viared och andra industrimråden samt mark för bostäder för exploatörer.
Mark för kommunala småhustomter på Kelvingatan, Hovalida, Brämhults Kärra samt div
främst bebyggda fastigheter som Borås Stad inte längre behöver.
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Rapport - granskning av intern kontroll 2011 för Stadskansliet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättad redovisning av den interna kontrollen under 2011 godkänns och läggs till handlingarna.

2012-05-22

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0299
007
Handläggare: Jonny Ekunger , tfn 357129
Datum/avdelningschef: 2012-05-21

Programområde: 1

BORÅS STAD
Stadskansliet

2012-03-19

Rapport – granskning av intern kontroll
Kommunstyrelsen antog en Intern kontrollplan 2011-10-04 för Stadskansliet som gällde för år
2011. Här följer en rapport om resultatet av granskningen samt en bedömning av den
genomförda kontrollen.

Löner
Kontrollmoment:
- Bilersättning
- Utlägg i tjänsten
- Övertid/fyllnads/komptid
Kontroll genomfördes enligt ovan om fyllnadstid betalats ut, övertiduttag ej överskrider
gällande bestämmelser samt användning av egen bil i tjänsten.
Bedömning: Rutinerna fungerar väl.

Löner
Kontrollmoment:
- Rätt lön utbetalas till rätt person
Kontroll genomfördes med hjälp av slumpvisa stickprov av 24 personer under en månad.
Bedömning: Rutinerna fungerar väl

Upphandling
Kontrollmoment:
- Borås Stads upphandlingsavtal och ramar efterlevs
Kontroll genomfördes enligt ovan, vid kontrollen granskades Stadskansliets inköp av
kontorsmaterial under året, där 55 % handlats med avtal.
Bedömning: Rutinerna bör förbättras.

Leverantörsfakturor
Kontrollmoment:
- Moms
- Leverantör
Kontroll genomfördes enligt ovan, kontroll av rätt redovisning av moms och leverantör
innehar f-skatt, organisationsnummer och momsregistreringsnummer. Kontrollen
genomfördes av 79 slumpvis utvalda fakturor.
Bedömning: Rutinerna fungerar väl.
Leverantörsfakturor och bokföringsordrar
Kontrollmoment:
- Representation finns specificerad samt deltagarförteckning framgår av fakturan
Kontroll genomfördes enligt ovan, vid kontroll saknade några fakturor deltagarlistor.
Bedömning: Rutinerna bör förbättras.

Inventarieredovisning
Kontrollmoment:
- Sker stöldmärkning och registrering i inventariesystem
Kontroll genomfördes slumpvis enligt ovan av 70 stycken poster. Den inventering som
gjordes efter omorganisationen har gjort att registret förbättrats under året men att man bör
fortsätta med inventeringen.
Bedömning: Rutinerna bör förbättras.
De avvikelser som upptäckts vid kontrollerna har eller skall åtgärdas och berörd personal har
informerats.

Kommunchef

Svante Stomberg
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Förslag till ny IT-plattform
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till införande av ny IT-plattform godkänns.

2012-05-21

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

x Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0421 005
Handläggare: Staffan Vikström, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2012-05-21/Per Olsson

Programområde: 1
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Kommunfullmäktige

Förslag till ny IT-plattform
Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från
många olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför
utmaningar kring integrationer mellan system och risker med personal som har
unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal.
Detta får till följd att t.ex. användare inte kan dela dokument, då de det finns fyra
olika versioner av ordbehandling i kommunen.
Summerar man dagens lösning kan man säga att avsaknaden av underhållsavtal
samt delvis gammalt teknik arv, medför att IT-plattformen för Borås Stad är
förhållandevis mycket billig. Men det är också sannolikt en stor del i förklaringen
till varför dagens IT-plattform inte motsvarar verksamhetens behov och krav.
Borås Stad har under många år haft en IT-miljö baserad på en Novell plattform.
En rad tecken pekar på att framtiden för Novell plattformen är osäker samtidigt
som miljön under flera år har drabbats av stora driftsstörningar och varit instabil.
Kommunledningen har med anledning av detta beslutat att genomföra en förstudie som syftar till att identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att
minska driftstörningarna samt skapa en stabil IT-miljö.
Dagens IT-miljö är ett resultat av lång tids anpassning utan en sammanhållen
styrning vilket har resulterat i en fragmenterad arkitektur där olika IT-lösningar
fyller olika funktioner men med bristfälliga integrationer.
På grund av dessa arkitektur- och integrationsbrister finns det ett flertal verksamhetsbehov som inte har gått att uppfylla på ett tillfredsställande sätt.
En rad problem kan nämnas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

För långa inloggningstider
Inloggning i trådlöst nätverk fungerar bristfälligt
Profilkonflikter
Låsningar i vissa centrala system
Ineffektiv applikationsdistribution
Frånvaro av lättillgänglig och dynamisk självadministration
Begränsningar i flexibilitet gällande administratörsrättigheter
Låg kapacitet i vissa kommunikationsförbindelser
Begränsade möjligheter till test genomförande
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Borås Stad behöver ha en modern IT-plattform som utgår ifrån verksamheten
och användarnas behov. Den ska möjliggöra mycket hög produktivitet och kvalitet i verksamheten. Detta genom att aktuell information och system ska vara
tillgängliga snabbt och enkelt från valfri plats, samt med valfri dator, surfplatta
eller telefon. Plattformen ska ge mycket goda förutsättningar till effektiv kommunikation och samverkan. Mobilitet, bild och video ska ytterligare bidra till
effektivt nyttjande av kommunens resurser. IT plattformen ska vara kostnadseffektiv och möta kommande verksamhetsbehov så väl som möjligt.
Hur IT stödjer verksamheten ska bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och att
kommunen är en attraktiv arbetsgivare, samt att skolorna är attraktiva för elever.
Borås Stad ska vara ett föredöme för andra kommuner gällande hur IT stödjer
verksamheten. Ambitionen är att få god publicitet och att nomineras till utmärkelser, inom områden relaterade till verksamhetsutveckling med stöd av IT.
Borås Stad står inför en investering att lyfta IT-plattformen till en ny standardiserad och stabil nivå, med färre leverantörer och versioner av programvaror. Alla
ingående programvaror ska ha support och underhållsavtal. Detta för att alla
användare i Borås Stad fortlöpande ska ha ett enhetligt modernt IT-stöd, som
kontinuerligt vidareutvecklas för kommande behov och möjligheter.
En förstudie har tagits fram av konsult där bl.a. en rad workshops har genomförts med olika grupper av kommunens personal. Som bilaga finns en förstudierapport som beskriver verksamhetens behov, samt möjligheter och förutsättningar för införande av en ny IT-plattform för Borås Stad.
Den initiala investeringen för de delar som omfattas av utredningen är enligt
antaganden i rapporten 58,1 Mkr och den årliga löpande ökningen av kostnad är
16,5 Mkr/år, samt under projekttiden ytterligare 4,1 Mkr/år för befintlig programvara som behöver finnas kvar till hela migreringen är klar och där efter kan
avvecklas. Kostnaderna fördelar på flera år. Beslut fattas i respektive års budget.
Kostnaderna innefattar:
- Konsultkostnad införande av ”IT-plattform”
- Kommunikation (utbyggnad av trådlöst nät i kommunens fastigheter, accesspunkter, central utrustning, fastighetsnät, byte av TER till fiber, och switchar
- Hårdvara
- Utbildning IT-personal och användare
- Informationsmaterial
- Ersättningspersonal och hjälp på IT
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Efter fullmäktigebeslut och upphandling beräknas införandet av en ny IT-plattform påbörjas vid årsskiftet 2012/2013 och vara klart efter ca 18 månader.
I rapporten påpekas vikten av att ta till vara de effektivitetsvinster som den nya
IT-plattformen möjliggör. Kommunstyrelsen kommer att göra en analys av den
ekonomiska nyttan som t.ex. ökad tid för arbete med fungerande IT-miljö, sparad tid med effektivare arbetsrutiner etc. Det är av stor vikt att tillvarata de effektivitetsvinster som den nya IT-miljön möjliggör för att inte öka kommunens
kostnader för administration.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till införande av ny IT-plattform godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson

Per Olsson
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Jesper Lissmark Hult
jeier@yahoo.se

Sponsring av cykelfärd
Kommunstyrelsen har med intresse tagit del av din beskrivning och dina planer
för att cykla enhjuling från Nordkap till Tarifa.
Du erbjuder Borås Stad att vara med och sponsra din resa. Det måste vi tacka nej
till. Ett sådant ekonomiskt engagemang ligger helt utanför vad en kommun kan
eller får syssla med. Kommunallagen innebär ett principiellt förbud mot att ge
understöd åt enskilda, utöver vad som gäller på socialvårdens område.
Vi är dock imponerade av ditt initiativ och övertygade om att du från andra
intressenter kommer att kunna finansiera ditt projekt. Vi önskar dig allt nöje på
färden.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordf.
Marie Ingvarsson
Tf marknadsförings- och
informationschef
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Även en resa på 6500 km börjar med ett
enda tramptag
Jag heter Jesper Lissmark Hult och är enhjulingscyklist.
Sommaren 2011 blev jag den första att cykla 2500 km genom hela

Sverige på enhjuling. Resan fick stor publicitet i TV,
tidningar och radio. Resan gjorde jag för att inspirera andra
att tro på sina drömmar. I år tänker jag bli den första att
cykla 6500 km på enhjuling, från Europas nordligaste del till
Europas sydligaste del. Resan börjar i juni och slutar i
november. Nu söker jag därför pengar till detta fantastiska
äventyr! Eftersom jag kommer att cykla och arrangera evenemang
i eran kommun kontaktar jag då er.
Vid min sida kommer jag att ha med mig Elin Höglund. Elin är
en mångsysslare som ofta överraskar med sina skiftande
talanger. Hon är en tjej som drivs av nyfikenheten på livet
och hon har bott en del utomlands. Med tanke på hennes
språkbegåvning och förmåga att lösa allt till det bästa så är
jag övertygad om att vi kommer att klara oss utmärkt på resan.
Elin kommer att cykla på en vanlig cykel och bära bådas
packning. Just nu jobbar hon som teckenspråks- och
dövblindtolk.
Det vi vill uppnå med resan är
!
Att inspirera andra till att tro på sina drömmar och
medvetandegöra dem om sina egna drömmar.
! Att få människor att bryta mönster och rutiner i sina liv
då det berikar dem och ger dem nya livserfarenheter.
! Att sprida kärlek och ge andra modet att våga sprida
kärlek.
! Samla in pengar till Friends
Genomförande
Via vår hemsida kan vem som helst enkelt skänka pengar till
organisationen Friends. Friends är en ideell organisation som
verkar för att förebygga mobbning i skolor och
idrottsorganisationer i Sverige. Genom varje stad som vi
passerar, arrangerar vi en Free hugs-kampanj. Vi delar ut
gratis kramar, väcker tankar och sprider glädje.
Videoklippet från min förra Free hugs-kampanj fick 20 000
visningar på bara några dagar, se nedan:
http://www.youtube.com/watch?v=i2eardUV7Ow
Vi filmar free hugs-kampanjen genom hela Europa. Äventyret
dokumenteras under resans gång i vår kommande videologg. I de
större städerna i Sverige kommer vi att anordna 14 st
inspirationsföreläsningar som handlar just om att förverkligar
sina drömmar. Under resan uppmanar vi idrottsföreningar och
privatpersoner att peppa oss genom att cykla med så många
kilometer som de själva vill. Alla som vill får självklart
också vara med oss under Free hugs-kampanjerna. Ni kommer att
kunna följa oss på vår sida på Facebook och på hemsidan
www.unicycling4love.com som är under uppbyggnad i några
veckor till.
Detta talar för att vi kommer att lyckas!
Vi är två mycket starka personer som har modet att drömma och
viljan att lyckas! Vi har tillsammans ett brett kontaktnät som

redan nu har tryggat största delen av mat och logi längs vår
väg. Vi båda har erfarenhet av långa distanser på cykel. Jag
med min förra enhjulingsresa på 2500 km och Elin med sina 2000
km från södra Frankrike till Sverige.
Låter det intresserat?
Om vårt projekt låter intressant så föreslår jag att ni läser
hela vår projektbeskrivning, se bifogat dokument. Se även
bilagan angående våra sponsorpaket där ni samtidigt finner
information om vad vi förväntar oss av resan. Vi hoppas att
ni, liksom vi, ser de fantastiska möjligheter och de
synergieffekter som detta stora äventyr kommer att kunna
generera.
Vi hoppas att ni, liksom vi, ser de fantastiska möjligheter
och de synergieffekter som detta stora äventyr kommer att
kunna generera.
Tack för att ni tagit er tid att läsa om våra drömmar och våra
projekt.
Vänligen,
Jesper
Jesper Lissmark Hult
0735208215
jeier@yahoo.se
P.S. What the world really needs is more love and less paper
work

Infogade filer
Sponsorpaket .pdf (41 KB)
Projektbeskrivning .pdf (103 KB)

KU 1
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Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i förskola,
grundskola och gymnasieskola
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skolornas rapportering av betygsprognoser och åtgärdsplan ersätts av de Kvalitetsrapporter som tas fram av
Utvecklingsenheten. Rapporteringen ska även omfatta terminsbetyg.
Rapporterna skickas till Kommunstyrelsen från och med höstterminen 2012.
Översyn av vilka eventuella ytterligare områden som ska följas upp görs i samband med arbetet med att ta fram
målområden och indikatorer för Vision 2025.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Eva Andreasson
Tfn: 033-353220

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i
förskola, grundskola och gymnasieskola
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. I
skollagen har kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att
det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Utvecklingsenheten har tagit fram en modell för redovisning av kvalitetsarbetet,
där kvalitetsrapporter som belyser olika områden tas fram fortlöpande under
verksamhetsåret. Rapporterna omfattar samtliga skolformer. Rapporterna fördelas
över en tvåårscykel där en del av dem skrivs årligen och andra vartannat år.
Rapporterna skickas till stadsdelsnämnderna och till Utbildningsnämnden.
År 1 innehåller rapporter om
a.
barn och elever i behov av särskilt stöd,
b.
värdegrund,
c.
resultat- kunskaper och utveckling och lärande
d.
elever med annat modersmål än svenska.
År 2 innehåller rapporter om
a.
barn och elever i behov av särskilt stöd,
b.
kvalitetsarbete,
c.
resultat -kunskaper och utveckling och lärande
d.
fritidshem.
Kvalitetsrapporterna ersätter tidigare kvalitetsredovisning i Borås Stad.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-11 ”För att bättre kunna följa upp
utvecklingen i stadens skolor bör Kommunstyrelsen framgent ta del av
betygsprognoser skola för skola och samtidigt informeras om skolans analys- och
åtgärdsplan”. Redovisning har lämnats till Kommunstyrelsen efter februari, mars,
april, september, oktober och november månad. Denna information har enbart
belyst grundskolans resultat och åtgärder.
Kommunstyrelsen behöver få en likvärdig övergripande information om hela
utbildningsväsendet. Enligt reglementet ska Kommunstyrelsen bland annat ”med
uppmärksamhet följa skolväsendet och sörja för att skollagstiftningens mål kan
uppfyllas”. Kvalitetsrapporterna som Utvecklingsenheten tar fram belyser
verksamheternas resultat inom Stadsdelsnämndernas och Utbildningsnämndens
områden och bör därmed kunna ge den information som Kommunstyrelsen
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behöver. I Utvecklingsenhetens årshjul saknas rapport om terminsbetygen. Den
informationen bör läggas till i rapporteringen.
Denna rapportering ersätter därmed tidigare rapportering om betygsprognoser
skolans analys- och åtgärdsplan.
Kommunstyrelsens uppföljningsansvar omfattar även övriga verksamheter.
Kommunstyrelsen kan ha behov av att följa upp särskilda områden, utöver det
som redan följs upp i tertialrapporter och årsredovisning. Det behövs en översyn
av vilka områden och på vilket sätt som Kommunstyrelsen ska följa upp dem.
Det är lämpligt att översynen görs i samband med arbetet med att ta fram
målområden och indikatorer för Vision 2025.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Skolornas rapportering av betygsprognoser och åtgärdsplan ersätts av de Kvalitetsrapporter som
tas fram av Utvecklingsenheten. Rapporteringen ska även omfatta terminsbetyg.
Rapporterna skickas till Kommunstyrelsen från och med höstterminen 2012.
Översyn av vilka eventuella ytterligare områden som ska följas upp görs i samband med arbetet
med att ta fram målområden och indikatorer för Vision 2025.

Lena Palmén
Kommunalråd (S)

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

KU 2 c
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Tydlig redovisning av skolornas utveckling till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-11 ”För att bättre kunna följa upp utvecklingen i stadens skolor
bör Kommunstyrelsen framgent ta del av betygsprognoser skola för skola och samtidigt informeras om
skolans analys- och åtgärdsplan”.
Redovisning lämnas till Kommunstyrelsen efter februari, mars, april, september, oktober och november
månad. Utvecklingsenheten har upprättat redovisning enligt bilaga.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Prognos behörighet läsåret 2011/2012
Prognosen bygger på totalt antal elever i grundskolan samt antal elever där som förväntas nå målen i samtliga
tre gamla kärnämnen SV/SVA, MA och EN, i juni avgångsåret i år 9. Siffrorrna för december och juni är
faktiska betyg och faktisk gymnasiebehörighet dvs godkänt i samtliga tre gamla kärnämnena + 5 betyg. Elever
på Borås Stads egna särskilda undervisningsgrupper (som Funningen och Sjöhagen) räknas till hemskolans
elever i statistiken så de ej glöms bort.
I Utvecklingsplanen finns sedan tidigare ett mål på 95% för 2012 vilket alltså årets år 9 har att sikta mot.

Bodaskolan
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Viskaforsskolan
Summa
Andel behöriga %

år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9
år 8
år 9

Sep
Ant
Ant
elev
beh
120
85
154
90
101
82
110
104
137
110
136
105
121
121
101
96
65
45
67
53
89
78
96
89
115
109
103
97
65
45
80
59
67
53
68
59
880
728
915
752
82,7
82,2

Okt
Ant
Ant
elev
beh
120
83
151
84
101
66
110
94
137
103
137
108
121
121
101
96
60
42
68
53
89
78
96
89
116
110
103
97
64
36
80
61
67
53
68
59
875
692
914
741
79,1
81,1

Nov
Ant
Ant
elev
beh
121
83
154
84
101
66
110
94
138
102
135
104
120
120
98
92
60
43
68
55
89
75
96
86
116
110
103
97
65
42
80
65
67
50
68
57
877
691
912
734
78,8
80,5

Dec
Ant
Ant
elev
beh
123
96
155
107
100
52
111
98
138
99
135
108
119
98
97
86
60
38
69
48
89
68
95
84
115
99
102
90
64
46
80
65
67
45
69
48
875
641
913
734
73,3
80,4

Feb
Ant
Ant
elev
beh
123
91
155
119
100
81
112
104
138
100
135
106
122
118
97
91
62

47

67

55

89
96
114
102
64
80
65
68
877
912

75
82
109
97
44
63
52
58
717
775
81,8
85,0

Mars
Ant
elev
122
152
100
112
135
134
122
98
60
68
90
96
114
103
63
81
66
68
872
912

April
Ant
beh
95
115
81
103
101
111
118
90
43
55
69
81
109
97
44
64
50
57
710
773
81,4
84,8

Ant
elev
125
153
100
112
135
134
122
99

Ant
beh
95
113
81
103
105
116
118
90

68
89
95
114
103
63
81
66
68
814
913

55
69
80
107
97
44
64
50
57
669
775
82,2
84,9

Andel behöriga % per enhet
Bodaskolan
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Daltorpskolan
Engelbrektskolan
Engelbrektskolan
Erikslundskolan
Erikslundskolan
Fristadskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Viskaforsskolan

år 8
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år 8
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år 8
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år 8
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Sep
70,8
58,4
81,2
94,5
80,3
77,2
100,0
95,0
69,2
79,1
87,6
92,7
94,8
94,2
69,2
73,8
79,1
86,8

Okt
69,2
55,6
65,3
85,5
75,2
78,8
100,0
95,0
70,0
77,9
87,6
92,7
94,8
94,2
56,3
76,3
79,1
86,8

Nov
68,6
54,5
65,3
85,5
73,9
77,0
100,0
93,9
71,7
80,9
84,3
89,6
94,8
94,2
64,6
81,3
74,6
83,8

Dec
78,0
69,0
52,0
88,3
71,7
80,0
82,4
88,7
63,3
69,6
76,4
88,4
86,1
88,2
71,9
81,3
67,2
69,6

Feb
74,0
76,8
81,0
92,9
72,5
78,5
96,7
93,8
75,8
82,1
84,3
85,4
95,6
95,1
68,8
78,8
80,0
85,3

Mar

April

77,9
75,7
81,0
92,0
74,8
82,8
96,7
91,8
71,7
80,9
76,7
84,4
95,6
94,2
69,8
79,0
75,8
83,8

76,0
73,9
81,0
92,0
77,8
86,6
96,7
90,9
80,9
77,5
84,2
93,9
94,2
69,8
79,0
75,8
83,8

Mars- april 2012
Planerade åtgärder utifrån gjord prognos
Bodaskolan
år 9

Omfördelning av resurser. Riktade insatser till specifika elever.
Lovskola, PRAO-skola. Läxhjälp. Erbjudande om extralektioner.
Planering inför sommarskola.

Dalsjöskolan
år 9

Resursomfördelning av personal. Läxhjälp. Lovskola. Vissa riktade
insatser mot elever som riskerar att ej nå målen. Förberedelser
inför sommarskolan.

Daltorpskolan
år 9

Extra lärarresurser i matematik riktade mot dessa elever.
Specialpedagogstöd i svenska som andra språk. Extra resurstid
för lärare i engelska riktade mot elever som inte når mål. Särskild
läsutvecklingstid varje vecka. Sociala insatser av elevassistenter.
Samverkan med bl a BUP och socialtjänst kring flera elever.
Lovskolor, Läxhjälp. Översyn av möjligheten att skapa fler grupper
i språk. Spec. ped+ skolpsykolog handleder lärarlag. Uppdrag till
SPKC, SpSm till stöd för verksamheten. Förberedelser för
sommarskola.
Läxhjälpen fortgår. Indivudiella scheman för vissa elever.
Påsklovskola genomförd för åk 8 och 9 fyra dagar. Svårt att klara
nyanlända på några månader i tex SV. P

Engelbrektskolan
år 9

Erikslundskolan
år 9

Tidigare prognos håller. Påsklovskola planeras för elever i
matematik. Omdisponering av schematid för elever som nått
målen i något ämne till intensivstudier i ämnen som eleven ej nått
målen

Fristadskolan
år 9

Prioriterar arbetslagets resurser utifrån de behov som föreligger.
Dett innebär att det sker en ständig omprövning. Dessutom
planeras för intensivstudier v 21-23 för elever i år 9 där elever i
stället för lektioner där de har nått målen har chansen att arbeta för
att nå målen i ämnen de har svårt att nå målen. Detta ersätter
sommarskolan.

Sandgärdskolan
år 9

En till en undervisning under ett antal lektioner per vecka. Sociala
insatser av elevhälsoteamet. Förberedelser för sommarskola.

Särlaskolan
år 9

Särskilda insatser för nyanlända elever, svenska som andraspråk,
studiehandledning, språkstödjare. Speciallärare i matematik som
stödjer dessa elever. Elever som ligger långt efter i engelska får
undervisning i liten grupp. Egen dator – elever med
skrivsvårigheter. Tydlig uppföljning närvaro/frånvaro. Läxhjälp två
gånger per vecka. Anpassat material för flera elever, t ex ljudstöd.
Förberedelser för sommarskola.
Kartläggningar/utredningar är gjorda på samtliga elever.
Åtgärdsprogram är upprättade. Åtgärderna handlar i huvudsak om
riktade pedagogiska insatser och differentiering i undervisningen. I
flera ärenden finns tät kontakt med BUP, socialtjänst, samverk,
logoped och habilitering. Förberedelser för sommarskola.

Viskaforsskolan
år 9

Ordlista
SV
SVA
MA
EN
SPKC
SPSM
BUP

Svenska
Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
Specialpedagogiskt kompetenscentrum
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Barn- och ungdomspsykiatri

KU 2d

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsyn av fristående förskolor i stadsdel Norr
Stadsdelsnämnden Norr har genomfört tillsyn vid de fristående förskolorna inom sitt geografiska
område.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

120523

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0402
712
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-353220
Datum/avdelningschef: 2012-05-21/ Ingegerd Eriksson

1
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-05-03

Dnr 2011/SDNN0079

Tillsyn av fristående förskolor i stadsdel Norr
Stadsdelsnämnden Norr har ansvar för tillsyn vid de fristående förskolorna
inom sitt geografiska område. I stadsdel Norr är fyra förskolor aktuella:
• Borås kristna förskola
• Svenska kyrkan fristående förskola Änglabacken
• Frienetförskolan Ejdern
• Motessoriförskolan Globen.
Områdeschef och planeringsledare inom förskolan har under 2012 gjort
tillsyn vid ovanstående förskolor.

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner upprättade tillsynsrapporter och översänder
rapporterna till Kommunstyrelsen.
STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Förste vice ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Boendemiljön i Viskafors
På kommunens mark, Rydboholm 1:399, i Viskafors står en förfallen garagelänga som
omedelbart bör rivas. Kostnaden för rivningen beräknas till 50 000 kronor. Pengar tas från
Markavdelningens budget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att riva byggnaden.
Medel för rivning tas ur Markavdelningens budget.
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Förstudie Boråshallen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas 250 000 kr till förstudie av Boråshallen. Beloppet tas ur
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och utgifter.
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Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Förstudie Boråshallen
Fritids- och folkhälsonämnden begär 250 tkr till förstudie av Boråshallen i
syfte att utveckla hallen till en modern och anpassad idrotts- och
evenemangsarena.
Nämnden anför att anläggningen har behov av att anpassa och förbättra bl.a.
hygienutrymmen, träningsytor, tillgänglighet, logistik, ljud och ljus samt
komfortutrymmen. Även entreprenörerna till bowlinghallen har uttryckt
behov av att bygga ut lokalerna på kommersiella villkor
Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med Borås Basket gått igenom
och presenterat de behov som finns för att utveckla hallen och verksamheten.
Nämnden avser att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden och i nära
samarbete med berörda föreningar och entreprenörer utreda och lämna förslag
till åtgärder som gör Boråshallen till en anpassad och modern idrottsarena.
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att inleda en förstudie om
Boråshallens framtida utvecklingen. Anläggningen är Borås flaggskepp inom
de stora inomhusidrotterna och kommer så att vara under många år. Någon
genomgripande uppdatering har heller inte gjorts under alla de år som
anläggningen varit i drift.
Förvaltningsansvaret för Boråshallen ligger under Lokalförsörjningsnämnden
som då är formellt ansvarig för förstudie och ev. anslagsframställan senare.
Lokalförsörjningsnämnden har redan öppnat ett förstudiekonto i avvaktan på
besked från Kommunstyrelsen. Den beräknade investeringsutgiften för
förstudien 250 000 kr finns inte upptagen i Investeringsbudget 2012 varför
Komunstyrelsen föreslår att beloppet tas ur Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda kostnader och utgifter. Ev. anslag för hela projektet underställs
Kommunfullmäktige i Budget 2013.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beviljat
Lokalförsörjningsnämnden 250 000 kr till förstudie av Boråshallen

2 (2)
2012-06-04
Ekonomistyrning,
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmèn
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

2012/KS0348

E2

BESLUTSFÖRSLAG

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar avseende hemtjänstavgifter, bygglovsavgifter och hyror om en
sammanlagd summa av 394 096 kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp
per gäldenär. Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna
inbetalningsåtgärder. Gäldenärerna saknar antingen utmätningsbara tillgångar, är avlidna eller oklart
fordringsförhållande föreligger.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa 394 096 kronor avskrivs.
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Upphandling av konstgräsplaner
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 7 800 000 kr för anläggande av konstgräsplaner i
Fristad och på Kransmossen

120516

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-05-21

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0396 826
Programområde: 2
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2012-05-15, Christer Johansson

1 (1)
2012-06-04

2012/KS0396 826

Ekonomistyrning,
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Fritids- och folkhälsonämnden

Upphandling av konstgräsplaner
Fritids.- och folkhälsonämnden begär ett anslag på 7 800 tkr för anläggande
av två st konstgräsplaner. I investeringsbudget 2012 finns 10 300 tkr
tillgängligt för anläggande av två nya konstgräsplaner.
De två tillkommande konstgräsplanerna kommer att anläggas i Fristad och på
Kransmossen. Beräknad utgift för var och en av planerna är 3 900 tkr. Detta
är en klart lägre nivå än vad som tidigare beräknats för en konstgräsplan.
Fritids- och folkhälsonämnden har gjort genomarbetade
upphandlingsunderlag och tillsammans med den samordande upphandlingen
har priserna kunnat hållas nere med bibehållen kvalitet.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beslutat att bevilja Fritids- och
folkhälsonämnden ett investeringsanslag på 7 800 000 kr för anläggande av
konstgräsplaner i Fristad och på Kransmossen
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Förbifart Sjöbo. Anslagsframställan för utbyggnad av väg 42
öster Sjöbo
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 152 670 000 kr för utbyggnad av väg 42 öster
Sjöbo.
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Tekniska nämnden

Förbifart Sjöbo – Anslagsframställan för
utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo
Tekniska nämnden begär ett investeringsanslag på 152,7 mnkrkr för
utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo även benämnd Förbifart Sjöbo. Avsatt i
Kommunens balansräkning finns 128 mnkr och upptaget i investeringsbudget
2012 finns 36 mnkr dvs sammantaget 164 mnkr för hela projektet
Bakgrund
Kommunen beslutade 2006 att på egen hand finansiera och bygga om riksväg
42 i en ny stäckning förbi stadsdelen Sjöbo. En förbifart hade då diskuterats
under lång tid men staten, som är väghållare för den del av riksvägen som går
igenom Sjöbo, hade inte för avsikt att inom överskådlig framtid ta med
projektet i sin långtidsplanering. Under åren 2006-2008 satte därför
Kommunfullmäktige av sammanlagt 118 mnkr till projektet i samband med
de årliga bokslutshanteringarna. I bokslut 2011 sattes ytterligare 10 mnkr av
vilket innebär att 128 mnkr finns tillgängligt för den del av projektet som
kommer att ligga under statens väghållaransvar. För de delar av projektet som
kommer att ligga under det kommunala väghållaransvaret har
Kommunfullmäktige upptagit 36 mnkr i investeringsbudget 2012.
När utbyggnaden är genomförd kommer Fristadsvägen genom Sjöbo att
avlastas stor del av genomfartstrafiken. Den trafik som blir kvar på
Fristadsvägen kommer att vara av mer lokal karaktär och passera med lägre
hastighet än vad som är fallet idag. De oskyddade trafikanterna kommer att
kunna passera Fristadsvägen betydligt lättare och framförallt säkrare. Sjöbo
kommer att bli en något tryggare plats att bo på.
Projektet
Projektet omfattar nybyggnad av väg 42 öster Sjöbo, ca 400 meter fyrfältig
väg och ca 2 600 m tvåfältig väg, delvis i befintlig Däckvägen. Vägen
kommer att passera Älvsborgsbanan på en ca 200 meter lång bro. Utefter
sträckan byggs fyra nya cirkulationsplatser. Den första, från söder, i befintlig
korsning väg 42/Campinggatan, den andra blir en ny korsning mellan väg 42
och den befintliga Fristadsvägen, den tredje byggs mitt på Däckvägen för att
komma in till det planerade verksamhetsområdet Nordskogen och den fjärde
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Ekonomistyrning,
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
byggs i Långesten där nya väg 42 ansluter till den befintliga vägen. Projektet
inrymmer även utbyggnad av ca 2 400 m nya gång- och cykelvägar samt 3
planskilda passager för gång- och cykeltrafik över/under väg och en ny gångoch cykelbro över Älvsborgsbanan som ersättning för en befintlig
plankorsning som stängs.
Efter utbyggnaden kommer ca 400 m av nya väg 42 att förvaltas av
kommunen och ca 2600 m kommer att bli statlig väg. Vidare kommer 4 av 5
konstbyggnader, 900 m gång- och cykelbana, samtliga nya lokalgator samt
450 meter bullerskydd och barriärer att bli kommunala anläggningar. I
samband med överlämnandet av den nya vägen till staten kommer ca 730
meter av befintlig väg genom Sjöbo att överföras från statligt till kommunalt
huvudmannaskap.
Ekonomi
Projektet Förbifart Sjöbo har varit ute på anbudsräkning och efter utvärdering
av inkomna anbud kan konstateras att projektet väl inryms i de medel som
finns till förfogande. För den del som avser det statliga väghållaransvaret
beräknas totalutgiften till 118,9 mnkr. Denna del finansieras av avsatta medel
i kommunens balansräkning och kommer därefter inte synas bland
kommunens räkenskaper och inte heller generera några drift- och
kapitalkostnader. För den kommunala delen som är kostnadsberäknad till 33,7
mnkr sker finansiering ur kommunens investeringsbudget och beräknas ge
ökade drift- och kapitalkostnader på 1,8 mnkr årligen som får tas med i
Tekniska nämndens budget för 2014.
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde beviljat Tekniska nämnden ett
investeringsanslag på 152 670 000 kr för utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
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Väg 42, öster Sjöbo
Kalkyl kostnader

Kommunal del

Statlig del

Totalt

Entreprenadkostnader
Anbudssumma
Tillkommande 20%

22 400 000 kr
4 480 000 kr

87 267 000 kr
17 453 000 kr

109 667 000 kr
21 933 000 kr

SUMMA

26 880 000 kr

104 720 000 kr

131 600 000 kr

Entreprenadkostnader med annan kostnadsbärare
Avgår VA
Avgår EL/TELE
Avgår FJV

0 kr
0 kr
0 kr

-3 018 000 kr
-900 000 kr
-82 000 kr

-3 018 000 kr
-900 000 kr
-82 000 kr

SUMMA

0 kr

-4 000 000 kr

-4 000 000 kr

Övriga kostnader
Järnvägsrelaterade arbeten
Fjärrvärmerelaterade arbeten (svetsning, muffning)
Elrelaterade arbeten (flytt av kablar med ledningsrätt)
Fönsteråtgärder
Byggledning 2st 8 tim * 3 dagar * 100 veckor à 1000:-/tim
Tidigare utförd projektering
Kompletterande projektering

0 kr
500 000 kr
2 500 000 kr
500 000 kr
1 000 000 kr
1 950 000 kr
400 000 kr

3 000 000 kr
3 500 000 kr
0 kr
2 500 000 kr
4 000 000 kr
4 620 000 kr
600 000 kr

3 000 000 kr
4 000 000 kr
2 500 000 kr
3 000 000 kr
5 000 000 kr
6 570 000 kr
1 000 000 kr

SUMMA

6 850 000 kr

18 220 000 kr

25 070 000 kr

33 730 000 kr

118 940 000 kr

152 670 000 kr

TOTALSUMMA
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Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo
Bakgrund
Väg 42 utgör huvudförbindelse Borås – Trollhättan och går igenom centrala
Borås. Delen genom Sjöbo, i norra delen av Borås tätort, passerar idag rakt
igenom en stadsdel med ca 8 500 invånare. Stora trafikmängder ger upphov till
höga bullernivåer för omkringliggande bostadsbebyggelse och en barriäreffekt
som försvårar kontakten mellan östra och västra delarna av stadsdelen.
Vägsträckan är idag dessutom olycksdrabbad.
Genom att flytta väg 42 öster om Sjöbo, till nuvarande Däckvägen, förbättras
både säkerheten utefter vägen och boendemiljön inom Sjöbo.
När utbyggnaden är genomförd kommer Fristadsvägen genom Sjöbo att avlastas
genomfartstrafiken. Den trafik som blir kvar på Fristadsvägen kommer att vara
av mer lokal karaktär och passera med lägre hastighet än vad som är fallet idag.
De oskyddade trafikanterna kommer att kunna passera Fristadsvägen betydligt
lättare och framförallt säkrare. Sjöbo kommer att bli en något tryggare plats att
bo på.
Efter att genomfartstrafiken försvunnit bör den befintliga Fristadsvägen smalnas
av för att anpassas till sin nya funktion, dessa åtgärder ingår inte i detta projekt.
Projektbeskrivning
Projektet omfattar nybyggnad av väg 42 öster Sjöbo, ca 400 meter fyrfältig väg
och ca 2 600 m tvåfältig väg, delvis i befintlig Däckvägen. Vägen kommer att
passera Älvsborgsbanan på en ca 200 meter lång bro. Utefter sträckan byggs fyra
nya cirkulationsplatser. Den första, från söder, i befintlig korsning väg
42/Campinggatan, den andra blir en ny korsning mellan väg 42 och den
befintliga Fristadsvägen, den tredje byggs mitt på Däckvägen för att komma in
till det planerade verksamhetsområdet Nordskogen och den fjärde byggs i
Långesten där nya väg 42 ansluter till den befintliga vägen.
Projektet inrymmer även utbyggnad av ca 2 400 m nya gång- och cykelvägar
samt 3 planskilda passager för gång- och cykeltrafik över/under väg och en ny
gång- och cykelbro över Älvsborgsbanan som ersättning för en befintlig
plankorsning som stängs.
Längs med den nya vägen uppförs ca 700 meter bullerplank för att minska
störningen för omkringliggande bostäder och djurpark. Ett antal fastigheter
kommer även att erbjudas tätare fönster på de övre våningsplanen som inte kan
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skyddas med plank. Längs med Boråsparken byggs en ca 100 meter lång barriär
som vid en eventuell olycka med farligt gods på den nya vägen ska styra
utsläppen ifrån parken samt fördröja en eventuell eldsvåda tillräckligt länge för
att parken ska hinna utrymmas.
Inom projektet byggs även ca 450 meter lokalgator. Dels som utfart för
bostadsfastigheter som tidigare haft sin utfart direkt på väg 42 och dels för att
komma åt nya verksamhetstomter inom Nordskogenområdet.
För de delar av vägen som ligger inom Öresjö vattenskyddsområde skapas ett
separat dagvattensystem med ledningar och täta diken som avleds till två
dammar och vidare till konstgjorda våtmarker för att säkerställa reningen innan
vattnets släpps till recipient.
Efter utbyggnaden kommer ca 400 m av nya väg 42 att förvaltas av kommunen
och ca 2600 m kommer att bli statlig väg. Vidare kommer 4 av 5
konstbyggnader, 900 m gång- och cykelbana, samtliga nya lokalgator samt 450
meter bullerskydd och barriärer att bli kommunala anläggningar.
I samband med överlämnandet av delar av den nya vägen till staten kommer ca
730 meter av befintlig väg genom Sjöbo att överföras från statligt till kommunalt
huvudmannaskap.
Ekonomi
Projektet har pågått från 2007 och hittills genererat utrednings- och
projekteringskostnader på 6.570.000 kronor.
Efter värdering av inkomna anbud för huvudentreprenaden har projektets
återstående kostnader beräknats till 146.100.000 kronor.
Projektets totala kostnad bedöms därmed bli 152.670.000 kronor varav
33.730.000 kronor avser de kommunala anläggningarna och 118.940.000 kronor
avser de anläggningar som kommer att överlämnas till staten
Med hänvisning till ovanstående får Tekniska nämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att

anslå 152.670.000 kronor för utbyggnaden av väg 42 öster Sjöbo
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Anslagsframställan för Väg 42 öster Sjöbo
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om upphandling för Väg 42 öster Sjöbo.
Väg 42 utgör huvudförbindelse Borås – Trollhättan och går igenom centrala
Borås. Delen genom Sjöbo, i norra delen av Borås tätort, passerar idag rakt
igenom en stadsdel med ca 8 500 invånare. Stora trafikmängder ger upphov till
höga bullernivåer för omkringliggande bostadsbebyggelse och en barriäreffekt
som försvårar kontakten mellan östra och västra delarna av stadsdelen.
Vägsträckan är idag dessutom olycksdrabbad.
Genom att flytta väg 42 öster om Sjöbo, till nuvarande Däckvägen, förbättras
både säkerheten utefter vägen och boendemiljön inom Sjöbo.
När utbyggnaden är genomförd kommer Fristadsvägen genom Sjöbo att avlastas
genomfartstrafiken. Den trafik som blir kvar på Fristadsvägen kommer att vara
av mer lokal karaktär och passera med lägre hastighet än vad som är fallet idag.
De oskyddade trafikanterna kommer att kunna passera Fristadsvägen betydligt
lättare och framförallt säkrare. Sjöbo kommer att bli en något tryggare plats att
bo på.
Efter att genomfartstrafiken försvunnit bör den befintliga Fristadsvägen smalnas
av för att anpassas till sin nya funktion, dessa åtgärder ingår inte i detta projekt.
Projektbeskrivning
Projektet omfattar nybyggnad av väg 42 öster Sjöbo, ca 400 meter fyrfältig väg
och ca 2 600 m tvåfältig väg, delvis i befintlig Däckvägen. Vägen kommer att
passera Älvsborgsbanan på en ca 200 meter lång bro. Utefter sträckan byggs fyra
nya cirkulationsplatser. Den första, från söder, i befintlig korsning väg
42/Campinggatan, den andra blir en ny korsning mellan väg 42 och den
befintliga Fristadsvägen, den tredje byggs mitt på Däckvägen för att komma in
till det planerade verksamhetsområdet Nordskogen och den fjärde byggs i
Långesten där nya väg 42 ansluter till den befintliga vägen.
Projektet inrymmer även utbyggnad av ca 2 400 m nya gång- och cykelvägar
samt 3 planskilda passager för gång- och cykeltrafik över/under väg och en ny
gång- och cykelbro över Älvsborgsbanan som ersättning för en befintlig
plankorsning som stängs.
Längs med den nya vägen uppförs ca 700 meter bullerplank för att minska
störningen för omkringliggande bostäder och djurpark. Ett antal fastigheter
kommer även att erbjudas tätare fönster på de övre våningsplanen som inte kan
skyddas med plank. Längs med Boråsparken byggs en ca 100 meter lång barriär
som vid en eventuell olycka med farligt gods på den nya vägen ska styra

utsläppen ifrån parken samt fördröja en eventuell eldsvåda tillräckligt länge för
att parken ska hinna utrymmas.
Inom projektet byggs även ca 450 meter lokalgator. Dels som utfart för
bostadsfastigheter som tidigare haft sin utfart direkt på väg 42 och dels för att
komma åt nya verksamhetstomter inom Nordskogenområdet.
För de delar av vägen som ligger inom Öresjö vattenskyddsområde skapas ett
separat dagvattensystem med ledningar och täta diken som avleds till två
dammar och vidare till konstgjorda våtmarker för att säkerställa reningen innan
vattnets släpps till recipient.
Efter utbyggnaden kommer ca 400 m av nya väg 42 att förvaltas av kommunen
och ca 2600 m kommer att bli statlig väg. Vidare kommer 4 av 5
konstbyggnader, 900 m gång- och cykelbana, samtliga nya lokalgator samt 450
meter bullerskydd och barriärer att bli kommunala anläggningar.
I samband med överlämnandet av delar av den nya vägen till staten kommer ca
730 meter av befintlig väg genom Sjöbo att överföras från statligt till kommunalt
huvudmannaskap.
Ekonomi
Projektet har pågått från 2007 och hittills genererat utrednings- och
projekteringskostnader på 6.570.000 kronor.
Efter värdering av inkomna anbud för huvudentreprenaden har projektets
återstående kostnader beräknats till 146.100.000 kronor.
Projektets totala kostnad bedöms därmed bli 152.670.000 kronor varav
33.730.000 kronor avser de kommunala anläggningarna och 118.940.000 kronor
avser de anläggningar som kommer att överlämnas till staten.
Beslut

Med hänvisning till ovanstående får Tekniska nämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta att anslå 152.670.000 kronor för utbyggnaden av väg 42 öster
Sjöbo.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
(Bilaga)
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Alexis Mouschopanis (M)
ordförande

Mikael Wickberg (M)
justerare
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Delårsrapport januarijanuari-april 2012 för nämnderna och de
kommunala bolagen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2012 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Stadsdelsnämnden norrs Kommunbidrag för den kommungemensamma verksamheten ökas med 3 250 000 kr och
kommunbidraget för stadsdelsverksamheten minskas med motsvarande med anledning av att ansvaret för
ensamkommande barn flyttas till den kommungemensamma ramen.
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Delårsrapport januari-april 2012
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i sin ekonomirapport per maj 2012 att skatteunderlaget utvecklats
mer gynnsamt än vad man räknat med i början av året.
Detta beror dels på att sysselsättningen blev högre än
förväntat under slutet på 2011, och dels på att sysselsättningen framgent beräknas ytterligare återhämta sig genom
en snabbare konjunkturuppgång.
Under 2012 tuffar svensk ekonomi på i maklig takt. En
tillväxt om 2,5 %, på årsbasis under våren, räcker inte för
att lyfta ekonomin avsevärt. Uppgången beräknas därför
inträffa under 2014, om utvecklingen i Europa inte ställer
till det.
För Borås Stads del kan man konstatera att en rejäl återhämtning har skett utifrån de stora budgetavvikelser som
fanns 2011. Den nya organisationen tycks ha satt sig för
att nu finnas i lugnare vatten och med resultat i linje med
Kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsen och
Stadskansliet följer nogsamt utvecklingen.

Resultatutveckling - Borås Stad
300

mnkr

250

Resultatet före extraordinära poster för Borås Stad beräknas till +115,5 mnkr, dvs 17,5 mnkr bättre än budgeten för
2012 som ur ett finansiellt perspektiv är relativt låga 98,0
mnkr.
Förändringen av eget kapital beräknas till +139,8 mnkr
då försäljning av mark och tomträtter innebär extraordinära intäkter på f n 24,3 mnkr.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 38,9 mnkr bättre än budget tack vare bättre utfall
för inkomster från avtalade pensioner och arbetade timmar under fjärde kvartalet 2011. Detta innebär att nivån
även höjs för innevarande år 2012.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 36,0 mnkr vilket är
6,0 mnkr bättre än budget.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas
driftredovisning -32,6 mnkr. För stadsdelsnämnderna
innebär prognosen ett resultat på -12,8 mnkr och beror
främst på underskott inom äldreomsorgen. För övriga
nämnder är således prognosen -19,8 mnkr vilket bl a beror
på underskott i Arbetslivsnämndens budgeterade försörjningsstöd. Inom resultatet ingår att nämnderna utnyttjar 13,2 mnkr av sina tidigare
ackumulerade överskott. Detta godkändes
tidigare i samband med nämndbudgetärendet och ingår i kommunens sammantagna
prognosresultatet.

Budget
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Prognos
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Resultat före extra ordinära poster
Resultat före extra ordinära poster exklusive jämförelsestörande kostnader som
pensionsavsättningar och medfinansiering av infrastruktur

2012

Den beräknade resultatnivån efter finansnetto för Borås Stad på +115,5 mnkr får
anses som tillfredsställande med hänsyn
till ambitionen att i en uppgång från ett
svårt konjunkturläge värna verksamheten
och samtidigt närma oss våra finansiella
mål. Den goda ekonomiska utvecklingen
i Sverige bidrar nu till detta genom något
högre skatteintäkter än förväntat. Osäkerhet råder emellertid över den ekonomiska
utvecklingen i främst södra Europa och
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En utvecklad styrmodell

vilken inverkan detta får på den än så länge sköra konjunkturuppgången.
Resultatet är förstärkt med 20,0 mnkr ur stabiliseringsfonden. I budget 2011 lades en plan att 20 mnkr ur stabiliseringsfonden årligen under 2011-2014 skulle förstärka det
finansiella resultatet för att sedan fasas ut i takt med att
skatteunderlagets utveckling på egen hand gör att vi når
våra finansiella mål. Under 2011 utnyttjades inte stabiliseringsfonden alls vilket innebar att fonden vid bokslut 2011
uppgick till 170 mnkr. Under 2012 beräknas ca 50 mnkr
tas ur stabiliseringsfonden för att finansiera engångssatsningar beslutade under 2011 och 2012. Tillsammans med
den allmänna resultatförstärkningen på 20 mnkr beräknas saldot för stabiliseringsfonden uppgå till 100 mnkr i
bokslut 2012.

Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag
utan omfattar även ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer,
t ex vikten av ekonomiskt medvetande och fokus, har
aktivt använts i Borås. Detta har inneburit, vilket framgår
i denna delårsrapport, en ekonomi där Kommunfullmäktiges budgetdirektiv följs mycket noggrant av nämnderna.
Sedan något år utvecklas också verksamhetsmål för att
kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra
med att rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål håller nu på att i budgeten kopplas till en strategisk plan på hög nivå, och ingå som ett led i ett förbättrat
styr och ledningssystem.

För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Ett undantag är Borås Energi och Miljö AB som
beräknar ett årsresultat på +31 mnkr mot budgeterade +40
mnkr. Till största del beror det lägre resultatet på sämre
elpris och låga marknadsnoteringar för elcertifikat. Dessutom inträffade en brand på Ryaverket i början på året.

Resultaträkning, mnkr

Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag m m

Jan-april
2011

Jan-april
2012

Bokslut
2011

Budget
2012

Prognos Avvikelse
2012 mot budget

-1 499,8

-1 512,0

-4 763,6

-4 675,3

-4 704,7

-29,4

-50,9

-53,8

-158,3

-170,0

-168,0

2,0

-1 550,7

-1 565,8

-4 921,9

-4 845,3

-4 872,7

-27,4

1 264,1

1 281,7

3 796,0

3 837,3

3 879,4

42,0

373,8

347,3

1 126,8

1 076,0

1 072,8

-3,1

Finansnetto

11,9

17,3

27,5

30,0

36,0

6,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

99,1

80,5

28,4

98,0

115,5

17,5

Extraordinära intäkter

13,7

24,0

75,5

0,0

24,3

24,3

0,0

0,0

0,0
41,8

Extraordinära kostnader
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

112,8

104,5

103,9

98,0

139,8

Ökning verksamhetens nettokostnader, %

3,91

7,32

3,65

0,44

1,19

därav nämnderna, %

3,71

-0,10

4,10

0,05

1,69

Ökning skatte- och bidragsintäkter, %

3,21

-0,54

3,24

1,81

2,60

Verksamhetens nettokostnader
andel av skatteintäkter, %

93,8

96,1

100,0

98,6

98,4

53

87

362

370

370

Nettoinvesteringar mnkr
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Nämndernas resultat 2012
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat
2012, respektive nämnds kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt

det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning
av resultatet t o m april har kommunbidragen periodiserats
i enlighet med kostnadsvariationerna under året.

Driftredovisning 2012, tkr

Nämnd/budgetram

Ingående
ack resultat

Budget
2012

Nettokostn
tom april

Resultat
tom april

Nettokostn
prognos
2012

Resultat
prognos
2012

Kommunfullmäktige

0

10 000

-5 874

-2 541

-10 000

0

2 930

4 150

-1 285

98

-4 726

-576

5 000

65 916

-13 706

8 264

-65 916

0

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- kommunledning Stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

0

102 900

-31 300

3 000

-102 900

0

546

4 850

-2 071

-454

-4 850

0

0

300

-76

24

-300

0

Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning

-1 688

-1 000

-30 957

-31 289

3 700

2 700

- övrigt

4 815

26 600

-12 825

-3 954

-37 400

-10 800

Samhällsbyggnadsnämnden

7 137

32 150

-6 395

4 322

-31 220

930

23 537

11 300

3 087

6 854

-8 600

2 700

422

135 710

-37 425

11 058

-136 610

-900

Servicenämnden
Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m
- persontransporter

0

56 750

-18 905

12

-56 750

0

2 351

17 000

-3 130

2 537

-17 800

-800

3 021

128 800

-45 735

-2 799

-130 700

-1 900

0

39 000

-18 054

-2 515

-38 650

350

32

125 350

-42 638

-855

-125 350

0

17 075

459 760

-133 422

39 283

-467 160

-7 400

0

199 950

-70 701

-2 560

-206 450

-6 500

15 202

609 800

-183 998

11 234

-607 440

2 360

-2 426

52 100

-18 772

2 542

-55 800

-3 700

0

827 376

-260 825

9 328

-832 176

-4 800

- kommungemensam verksamhet

0

24 750

-9 936

359

-26 450

-1 700

- stadsdelsverksamhet

0

1 034 615

-326 747

5 816

-1 034 615

0

1 743

32 000

3 427

18 051

-34 800

-2 800

0

898 690

-283 839

5 605

-898 490

200

Miljö- och konsumentnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid- och folkhälsa
- föreningsbidrag
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
SDN Väster

SDN Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
- särskilt boende
Summa

0

0

-660

-660

0

0

79 697

4 898 817

-1 552 762

80 759

-4 931 453

-32 636
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Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Revisorskollegiet räknar med ett 0-resultat. Utöver detta

så kommer resultatet påverkas negativt av ett ianspråktagande av ackumulerat resultat på 0,6 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två

ramar. För både Stadskansliet och den Kommungemensamma verksamheten beräknas ett 0-resultat.
Överförmyndarnämnden räknar med ett 0-resultat.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämnden räknar med att resultatet

för Fastighetsförvaltningen blir +3,7 mnkr. Detta är 2,7
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på +1,0 mnkr.
Anledningen är att kapitalkostnaderna blir lägre än de
som beräknades i budgeten. Övrig verksamhet väntas ge
ett resultat på -10,8 mnkr. Resultatet är en effekt av den
principiella underbudgeteringen av LSS- och äldreboendena (-5,8 mnkr), obudgeterade kostnader för rivningar
och kapitalkostnader för fastigheter som tillkommit efter
att budgeten gjordes.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +2,7 mnkr vid
årets slut. Resultatet för årets 4 första månader är +3,1
mnkr att jämföras med +3,3 mnkr motsvarande period
förra året.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett resultat på -1,9 mnkr beroende på driftunderskott
för lokalerna Rotundan, Kårhuset och Sundholmen. Fritids- och folkhälsonämnden önskar att dessa evenemangs
och uthyrningslokaler läggs under en annan huvudman
då verksamheten inte längre är någon huvuduppgift för
nämnden. Kommunstyrelsen har frågan på sitt bord och
förväntas att lägga fram ett förslag i samband med budgetarbetet 2013. Föreningsbidrag förväntas ge ett resultat på
+0,4 mnkr p g a att några föreningar inte uppfyllt kraven
för att erhålla administratörsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett

resultat på ca +4,3 mnkr. Årsprognosen beräknas till +0,9
mnkr tack vare en bra byggaktivitet med högre intäkter
som följd.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett

0-resultat. Resevolymen har hittills under året minskat
med 3,4 % jämfört med motsvarande period förra året.
För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt
resultat på -0,9 hänförligt till skogsverksamheten. Skogsverksamheten har ett effektiviseringskrav på 1,0 mnkr som
skall vara uppfyllt senast under 2013. Vinterväghållningen
beräknas att klara verksamheten inom budget med en
normal höstvinter.

B4

Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat

på -0,8 mnkr i förhållande till Kommunbidraget. Detta
beror på att nämnden avser att använda 1,1 mnkr ur sitt
ackumulerade överskott till bl a miljöstrategiskt arbete och
energi- och klimatrådgivning.
Kulturnämnden beräknar ett 0-resultat i förhållande till

Kommunbidraget.
Utbildningsnämnden räknar med ett resultat på -7,4

mnkr i jämförelse med budget. Inför höstterminen 2012
startas nya inriktningar i gymnasieskolans årskurs 2.
Nämnden har tillåtelse att använda 7,3 mnkr av sitt ackumulerade resultat för att implementera de nya gymnasiereformerna.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett resultat på -6,5

mnkr. För försörjningsstödet beräknas ett underskott på
-5,5 mnkr gentemot budget. Utbetalningarna av försörjningsstödet har minskat de senaste två åren och vid årets
slut beräknas kostnaderna för försörjningsstödet uppgå till
100,5 mnkr – ca 1 mnkr lägre än föregående år. Arbetslivsnämnden arbetar aktivt med att växla bidrag mot lön
vilket innebär att de som har försörjningsstöd ska få någon
form av sysselsättning. Anpassningar görs inom området
LSS daglig verksamhet, men verksamheten pekar mot ett
underskott på -3 mnkr gentemot budget. Bufferten på 2
mnkr täcker en del av underskotten.
Sociala omsorgsnämnden räknar med ett positivt
resultat på 2,4 mnkr gentemot kommunbidraget. Försenad
byggstart av LSS-boenden på Kelvingatan gör +2,6 mnkr
och bufferten beräknas till +3,5 mnkr. Nämnden kommer
att använda de tillåtna 3,8 mnkr av nämndens ackumulerade resultat till anpassningar i vårdlokaler och för att
genomföra omställningsarbetet på IFO Vuxen.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverk-

samheten kommer att ge ett underskott på -4,8 mnkr
efter att den avsatta bufferten på 8,3 mnkr har förbrukats. Äldreomsorgen väntas ge ett underskott på -9,3
mnkr orsakat av såväl placeringar i äldreboenden och
korttidsplatser som för höga kostnader för hemtjänst.
Skolan ger ett underskott på -2,0 mnkr. Dessutom finns
obudgeterade kostnader på 1,8 mnkr för inflyttning till
förvaltningens nya kontor. Nämnden kan räkna med att
flyttkostnaderna kommer att lyftas av nämnden i kommande årsredovisning. För den kommungemensamma
verksamheten är prognosen ett resultat på -3,7, mnkr
jämfört med kommunbidraget. Här ingår produktionen av
äldreboende med -2,0 mnkr och flyktingmottagning med
-1,7 mnkr Det senare beror på ändrad praxis för bidrag
från Migrationsverket. I samband med tertialrapporten
görs en förändring av kommunbidrag genom att 3 250 tkr
flyttas från kommunbidraget för stadsdelsverksamheten
till kommunbidraget för den kommungemensamma delen.
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Resurser för flyktingverksamheten har tidigare felaktigt
hänförts till stadsdelsverksamheten.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten totalt kommer att hålla sig inom det tilldelade
kommunbidraget efter att den avsatta bufferten använts.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på -1,7 mnkr jämfört med kommunbidraget. Äldreomsorgens produktion visar ett resultat på -2,5
mnkr vilket delvis kompenseras av ett resultat på +0,8
mnkr för individ- och familjeomsorgen.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverk-

samheten kommer att ge ett resultat på +0,2 mnkr vilket
innebär att huvuddelen av den avsatta bufferten på cirka
8,7 mnkr att förbrukas då flera delverksamheter förutser
negativa avvikelser från sina tilldelade budgetar. Avvikelse
förutses för skolan (-2,4 mnkr), barnomsorgen (-2,0 mnkr)
och äldreomsorgen (-3,8 mnkr). För den kommungemensamma verksamheten är prognosen -2,8 mnkr. Den palliativa enheten väntas göra underskott med cirka -3,8 mnkr
på grund av att alla platser inte är belagda. Kommunstyrelsens inriktning är att nämnden skall få kompensation
för detta underskott i samband med årsredovisningen då
det i princip inte kan påverkas av nämnden. Ett överskott
förutses på cirka 1,0 mnkr då antalet personer som flyttar
från andra kommuner till äldreboenden i Borås ligger på
en lägre nivå än i budgeten..

Företagens resultat 2012
Någon sammanställd resultaträkning för kommunen och
kommunens företag har inte gjorts. Kommunstyrelsen
har däremot på samma sätt som för nämnderna begärt in
årsprognoser från företagen grundade på redovisningen
t o m april.

Stadshuskoncernen
Moderbolaget Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns
Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag samt BoråsBorås TME AB. Någon årsprognos
på koncernnivå har inte upprättats. Moderbolaget Borås
Stadshus AB har för egen del beräknar ett årsresultat
efter finansiella poster som är 0,9 mnkr bättre än budget.
Orsaken är lägre räntekostnader på externt lån. Bolagets
underskott förutsätts finansieras genom koncernbidrag
från dotterbolagen, vilka fastställs av Kommunfullmäktige
i samband med bokslutet.
mnkr
Moderbolaget Borås Stadshus AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

-6,3

-5,4

Nettoinvesteringar

Borås Energi och Miljö ABs resultat efter finansiella

Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges
budget till 397 mnkr. Läggs tidsförskjutna projekt från
2011 till uppgår den godkända investeringsnivån till ca
500 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2012 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 370 mnkr.

poster bedöms i prognosen försämras med 9,1 mnkr jämfört med budgeterat resultat. Prognosen för affärsområde
Energi sänks med 16,4 mnkr. Till största del består den
minskade prognosen av sämre elpris och låga marknadsnoteringar för elcertifikat. Dessutom har en brand på Ryaverket i januari påverkat prognosen negativt. Prognosen för
affärsområde biogas förbättras med 4,5 mnkr vilket ger ett
förväntat positivt resultat för affärsområdet. Orsaken är
försäljning över budget samt extraordinära intäkter i form
av återbäring av elskatt. Övriga affärsområden visar små
avvikelser mot budget. Ett åtgärdsprogram har tagits fram
av affärsområdena och aktiviteter har påbörjats för att
kunna förbättra resultatet för 2012.
mnkr
Borås Energi och Miljö AB

Budget
2012

Prognos
2012

Resultat efter finansnetto

+40,2

+31,1
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Bostadsföretagen

Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är lika med

budget.
mnkr
Borås Elnät AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+29,5

+29,5

Borås Djurpark ABs budget förutsätter ett koncernbidrag

från Borås Stadshus AB för att ge ett 0-resultat. Resultatet
i inledningen av året ligger bättre än budget. På årsbasis
vågar bolaget inte dra någon slutsats av detta utan ligger i
sin prognos lika med budget.
mnkr
Borås Djurpark AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

-12,3

-12,3

Sammantaget räknar bostadsföretagen med ett resultat
efter finansiella poster för 2012 på 9,6 mnkr vilket är 1,1
mnkr sämre än budgeterat resultat, och 4,0 mnkr lägre än
bokslut 2011. AB Bostäder visar en något bättre prognos,
medan Sandhultsbostäder och Toarpshus visar en sämre
prognos jämfört med budget. Antalet outhyrda lägenheter
var 73 st i april 2012 jämfört med 47 st vid samma period
föregående år samt 50 st vid årsskiftet. Trots ökningen
är andelen outhyrt historiskt sett låg. De flesta outhyrda
lägenheterna är dessutom ej uthyrningsbara på grund av
planerade reparationer och ombyggnader.

AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 0,3

mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget,
främst orsakat av något lägre räntekostnader än budgeterat. Antalet outhyrda lägenheter är 62 st (varav 33 uthyrningsbara) jämfört med 47 st (29 st) vid motsvarande tid
föregående år. Antalet vakanser har således ökat men är på
en fortsatt mycket låg nivå.

Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet

till +0,5 mnkr bättre än budget. Orsaken är ökade intäkter
till följd av ökad försäljning av P-tillstånd.
mnkr
Borås Kommuns Parkerings AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+6,1

+6,6

Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat

mnkr
AB Bostäder i Borås
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+9,8

+10,1

Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med

Kommunstyrelsens godkända budget. Bolaget har just nu
1 outhyrd lägenhet. Det negativa resultatet beror på en
planerad stor underhållsinsats på Ringvägen.

vilket är lika med bolagets budget.

mnkr
mnkr

Industribyggnader i Borås AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+3,0

+3,0

BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är lika med
budgeten. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från
Borås Stadshus AB för att ge ett 0-resultat.

Fristadbostäder AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

-1,2

-1,2

AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat efter
finansiella poster som är 0,7 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget. Resultatförsämringen beror på
ökade kostnader för underhåll och investering i fjärrvärme- och stadsdelsnätet.

mnkr
BoråsBorås TME AB
Resultat efter finansnetto
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Budget
2012

Prognos
2012

-14,3

-14,3

mnkr
AB Sandhultsbostäder
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+1,2

+0,5
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AB Toarpshus beräknar ett årsresultat efter finansiella

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket

poster som är 0,7 mnkr sämre än Kommunstyrelsens
godkända budget. Försämringen består dels i minskade intäkter på 0,3 mnkr avseende 6 lägenheter som avställts för
reparation, samt ökade kostnader för drift- och underhåll
med 0,4 mnkr.

kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 %, räknar med ett resultat vilket är lika med fastställd budget.

mnkr
AB Toarpshus
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+0,6

-0,1

mnkr
Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

-1,7

-1,7

Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens
ekonomiska åtagande uppgår till 49 %, räknar med ett
resultat vilket är lika med fastställd budget.

Viskaforshem AB beräknar ett resultat vilket är lika med

Kommunstyrelsens godkända budget. För närvarande har
bolaget inga outhyrda lägenheter.
mnkr
Viskaforshem AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+0,3

+0,3

mnkr
Sjuhärads kommunalförbund
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

± 0,0

± 0,0

Övriga företag
Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är

2,6 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget.
Resultatförbättringen består i ökade intäkter till följd av
att resandet har ökat i stadstrafiken.
mnkr
Borås Lokaltrafik AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+4,9

+7,5

Inkubatorn i Borås AB räknar med ett årsresultat som är

lika med bolagets fastställda budget.
mnkr
Inkubatorn i Borås AB
Resultat efter finansnetto

Budget
2012

Prognos
2012

+0,8

+0,8
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Övergripande verksamhetsoch kvalitetsmål
Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål har följts
upp och analyserats i nämndernas tertialuppföljningar. I denna uppföljning
redovisas flertalet av dessa. Måluppfyllelse och betygsstatistik inom grundoch gymnasieskola för läsåret 2011/2012 följs upp i tertialuppföljningen per
augusti. Uppgifterna i tabellerna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
De kvalitetsmål som avser NöjdKundIndex utförs en gång per år och redovisas
och följs upp i nämndernas årsredovisningar.

Symbolförklaring till tabellerna nedan
OMålet är uppfyllt

XMålet är delvis uppfyllt
QMålet är ej uppfyllt

Kultur

Verksamhetens uppdrag
Alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och
kultur.

Kultur
Huvudbibliotek, öppethållandetimmar per vecka

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

X

72

Mål
2012
72

Uppnått
Tertial 1
2012
64

Som en anpassning till budget 2012 minskade stadsbiblioteket sitt öppethållande till 64 tim/vecka.

Förskola

Verksamhetens uppdrag
Genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Det ska finnas
personal med sådan utbildning att detta kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha
lämplig sammansättning.
För att kunna erbjuda en god pedagogisk verksamhet ska andelen förskollärare
och andelen barnskötare uppgå till 2/3 respektive 1/3 av personalen.

Förskola

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %

Q

68

70

63

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %

X

-

30

32
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Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna
Målet att andelen förskollärare av personalen i barngrupperna ska vara 70 %
har inte uppnåtts. Totalt utfall för april 2012 är 63 %. Utfallet varierar mellan stadsdelarna, Norr har ett utfall på 65 %, Väster 67 % och Öster 59 %.
Stadsdelsnämnden Öster är den nämnd som visar den största minskningen av
antal förskollärare jämfört med årsskiftet, en minskning med 7 procentenheter.
Stadsdelsnämnden Norr och Väster minskar med 3 respektive 2 procentenheter. Östers relativt stora minskning förklaras av att man vid årsskiftet angav
hur många som var i arbete ute i verksamheten medan man i tertialuppföljningen, enligt anvisningarna för målet, använder listor från personalsystemet
Heroma på hur många anställda det finns i stadsdelen. En av orsakerna till att
Västers andel förskollärare har minskat är att lediga förskollärartjänster ersatts
med befintlig personal som i de flesta fall varit barnskötare eller personal
utan förskollärar- eller barnskötarutbildning. För att nå målet försöker alla tre
stadsdelarna vid nyrekrytering i första hand anställa förskollärare tills målet är
nått. På Stadsdelsnämnden Öster pågår också valideringsutbildning till förskollärare.

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna
Målet att andelen barnskötare av personalen i barngrupperna ska vara 30 %
har inte uppnåtts. Totalt utfall för april 2012 är 32 %. Utfallet varierar mellan
stadsdelarna, Norr har ett utfall på 28 %, Väster 25 % och Öster 41 %. Östers
stora andel barnskötare förklaras av att även outbildade barnskötare är medräknade i utfallet, vilket ska ingå enligt definitionen för målet. Andelen barnskötare med utbildning är 31 % och outbildade barnskötare är 10 % i Stadsdelsnämnden Öster. Det är en stor andel inkonverterad personal i förskolan.

Fritidshem

Verksamhetens uppdrag
Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer
som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling
och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och eleverna ska
även i övrigt erbjudas en god miljö.

Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom
skolbarnsomsorgen, %

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

85

91

85

X

Målet att andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnomsorgen ska
vara 91 % har inte uppnåtts. Utfallet för april 2012 har inte förändrats sedan
2011 utan ligger kvar på 85 %. Lägst andel fritidspedagoger/förskollärare,
73 % har Stadsdelsnämnden Norr. Andelen har minskat med 4 procentenheter
jämfört med 2011 men när vakanser uppstår bedöms förutsättningarna för att
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rekrytera utbildad personal vara goda. Högst andel fritidspedagoger/förskollärare har Stadsdelsnämnden Väster, 94 %. Jämfört med 2011 har andelen
fritidspedagoger/förskollärare ökat med 2 procentenheter i Stadsdelsnämnden
Väster. I Stadsdelsnämnden Öster är andelen fritidspedagoger/förskollärare
85 %, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2011. För
att nå målet strävas det alltid efter att få behörig personal vid nyrekrytering.
Fritidspedagoger är dock fortfarande en svårrekryterad yrkesgrupp medan tillgången till utbildade förskollärare är relativt god. Dessutom är verksamheten
inne i en anpassningsperiod vilket innebär att nyanställningar inte kommer att
göras inom den närmaste perioden.
Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens uppdrag
Ekonomiskt bistånd
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t Ingen ska vara långsiktigt beroende av försörjningsstöd.

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än
tio månader under kalenderåret.

Måluppfyllelse

X

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

1 247

1 100

1 156

Försörjningsstöd är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när
alla andra resurser undersökts och uttömts. Rätt till ekonomiskt bistånd prövas
individuellt, med bedömning från person till person, det ska finnas kompetent
personal, med sådan utbildning att detta kan bedömas på ett rätt säkert sätt
enligt gällande lagstiftning och regelverk. Ingen ska vara långsiktigt beroende
av försörjningsstöd. För många som söker arbete är det svårt att etablera sig
på den öppna arbetsmarkanden. Det beror dels på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt krav på goda färdigheter i det svenska
språket. Konjunkturen har bidragit, under det senaste året, att fler fått arbete
eller gått vidare till studier och därmed egen försörjning men fortfarande står
en relativt stor grupp utanför den ordinarie arbetsmarkanden. Olika insatser i
form av bl a en alternativ arbetsmarknad är en av flera åtgärder för att minska
antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd.
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Äldreomsorg

Verksamhetens uppdrag
Det grundläggande målet är att äldre människor får möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull
tillvaro i gemenskap med andra. Detta ska underlättas genom att kommunen
verkar för att äldre människor får goda bostäder, stöd och hjälp i hemmet och
annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för
service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t All personal har minst undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd
kompetens.

Äldreomsorg

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, %

X

87

90

87

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende, %

X

87

91

87

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande
bedömd kompetens i hemtjänst
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd
kompetens i hemtjänst är 87 % april 2012. Utfallet är 3 procentenheter under
målet för 2012 och ligger på samma nivå som vid årsskiftet. Variationen på utfallet 2012 mellan de tre stadsdelarna ligger mellan 82 och 89 %. Utfallet jämfört med föregående år har inte förändrats något särskilt, Stadsdelsnämnden
Väster har förbättrat resultatet med 1 procentenhet, Stadsdelsnämnden Öster
har försämrat sitt resultat med 3 procentenheter och Stadsdelsnämnden Norr
har ett förbättrat resultatet med 2 procentenheter. Verksamheten säkerställer
att endast utbildad personal anställs och konverteras in genom ”en väg in” för
rekrytering. För att öka andelen utbildad personal har stadsdelsnämnderna
Väster och Öster personal som genomgår valideringsutbildning. Stadsdelsnämnden Norr uppger att det inte finns ekonomiska möjligheter till validering.
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande
bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd
kompetens i vård- och omsorgsboende är 87 % april 2012. Utfallet är 4 procentenheter under målet för 2012 men någon förbättring jämfört med utfall
2011 har inte skett. Variationen på utfallet 2012 mellan de tre stadsdelarna
ligger mellan 82 och 92 %. Lägst utfall 2012 har Stadsdelsnämnden Väster,
82 % vilket är en försämring med 2 procentenheter jämfört med 2011. Stadsdelsnämnden Norr har förbättrat sitt utfall 2012 med 1 procentenheter och
andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd
kompetens är 92 % 2012. I Stadsdelsnämnden Öster är utfallet 87 % 2011,
vilket är oförändrat jämfört med 2011 års utfall. Verksamheten säkerställer att
endast utbildad personal anställs och konverteras in genom ”en väg in” för rekrytering. För att öka andelen utbildad personal har stadsdelsnämnderna Väster och Öster personal som genomgår valideringsutbildning. Stadsdelsnämnden
Norr uppger att det inte finns ekonomiska möjligheter till validering.
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Funktionsnedsättning

Verksamhetens uppdrag
Sociala omsorgsnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska
eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t Personer med funktionshinder ska ha fullt inflytande över sitt eget liv.

Funktionsnedsättning

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till
beslut, månader

X

2

2

2,2

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för
boende, månader. Avser ej omprövningar.

Q

14

6

10

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för
övriga, månader. Avser ej omprövningar.

O

1

1

1

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till beslut, månader
Inom enheten för myndighetsutövning handläggs ärenden både enligt LSS och enligt SoL men målet avser handläggning
enligt LSS. Vissa ärenden kräver omfattande utredningsinsatser och antal personer som söker insatser ökar. Målet är en
genomsnittlig handläggningstid på två månader från ansökan till beslut.
Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för boende, månader.
Avser ej omprövningar.
Den genomsnittliga väntetiden för verkställighet avser boende är enligt mätningen 10 månader, en minskning från föregående rapportering pga. av att ett
nytt boende öppnat i början på året. Beslut räknas inte som verkställt förrän
brukaren flyttat in. Anledningen till att beslut gällande bostad med särskild
service inte blir verkställda kan vara att lediga bostäder inte motsvarar brukarens behov eller att brukaren har specifika önskemål och därför tackar nej till
erbjuden lägenhet. Ytterligare orsak kan vara att brukaren tackat ja men beslut
inte kan verkställas på grund av försenade ombyggnader eller nybyggnationer.
Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för övriga, månader.
Avser ej omprövningar.
Övriga beslut uppfyller genomsnittlig verkställighetstid på en månad.
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Miljö

Verksamhetens uppdrag
Borås Stad strävar till ett hållbart samhälle genom ett energiskt och långsiktigt
miljöarbete där ekologin är ramen för vad samhället tål och ekonomin är resurserna för att nå de eftersträvade sociala värdena.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t Människors påverkan på klimatet ska inte vara skadlig
t Borås Stads invånare använder inga fossila bränslen för uppvärmning

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

68

70

68

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %

X
X

88

90

88

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet

O

4 326

4 300

4 371

Miljö
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet
som är miljöfordon, %

Måluppfyllelse

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon
Bedömningen är att målet på 70 % kommer att nås. Utfallet förra året vid 1:a
tertial 2011 låg på 65 %. Tendensen är dock att andelen miljöfordon inte ökar i
samma takt längre, då miljöfordon byts mot miljöfordon.
Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon
Borås Lokaltrafik har ej investerat i några miljöfordon under 2012
Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet
Borås Energi och Miljö har idag anslutit alla större villaområden till fjärrvärme
som planerat och det som nu tillkommer är lokaler och flerbostadshus. Man
ansluter även enstaka villor och mindre hyreshus som finns i närheten av befintlig fjärrvärme, därav ökningen på 45 sedan årsskiftet.

B 13

Delårsrapport Januari-April 2012 | Kommunfullmäktige 20 Juni 2012

Infrastruktur

Verksamhetens uppdrag
Gator och vägar
Huvuduppgiften är att för invånare och besökare svara för drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar.
Stadsbyggnad
Huvuduppgiften är att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och bebyggs.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
t Alla fastigheter inom verksamhetsområdet för allmän avloppsanläggning är
anslutna till den gemensamma avloppsreningen.
t Alla kunder ska uppleva att de möter kompetens, tydlighet, opartiskhet, god
service och kvalitet vid kontakter.

Infrastruktur

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

Antal trafikolyckor med personskador

Q

388

0

193

Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän
avloppsanläggning, %

X

97,4

98

97,4

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 6 veckor efter ansökan, %

Q

85

92

52

Antal trafikolyckor med personskador
0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
Målet för antalet trafikolyckor med personskador följer 0-visionen. Under år
2011 uppgick antalet rapporterade olyckor till 388. I dessa olyckor förolyckades
2 personer, 22 blev svårt skadade och 388 personer blev lindrigt skadade. För
perioden januari - april 2012 har polis och sjukvård hittills rapporterat in 193
olyckor med 4 svårt skadade och 210 lindrigt skadade personer. Ett önskvärt
idealresultat på lång sikt är att inga olyckor sker (0-vision).
Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avloppsanläggning
En oförändrad andel på 97,4 % sedan årsskiftet av fastigheterna är anslutna till
allmän avloppsanläggning. Andelen kan bara ändras om glesbygd ansluts, och den
ligger för närvarande utanför verksamhetsområdet för Borås Energi och Miljö.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått
beslut senast 6 veckor efter ansökan
Ny plan- och bygglag innebär mera arbete med bygglovhandläggningen. Varje
ärende kräver framförallt avsevärt mer omfattande kommunikation än tidigare,
vilket är det främsta skälet till att 6-veckorsmålet är svårt att nå. 66 % klarades
inom 8 veckor och 100 % klarades inom 10 veckor precis som nya plan- och
bygglagen föreskriver.
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Egen organisation

Verksamhetens uppdrag
Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa
en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Timavlönade behövs som ersättare
vid sjukdom och semestrar men i första hand bör tillsvidareanställning tilllämpas. I första hand är det kvinnor som är timavlönade. Det är därför viktigt
ur jämställdhetssynpunkt att minska antalet timavlönade.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
t Genomföra fortsatta åtgärder för ökad hälsa så att andelen långtidsfriska ska
öka och den totala sjukfrånvaron ska minska till ett minimum.

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Antalet sjukfall över 60 dagar.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare.

Måluppfyllelse

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 1
2012

5,0

4,9

5,2

757

750

786

523

450

507

X
X
X

Uppnått resultat avser senast aktuell 12-månadersperiod

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
Andelen sjukfrånvaro har ökat något jämfört med utfallet 2011. Målet för 2012
är att sjukfrånvaron ska minska till 4,9 %. Utfallet för tertial 1 är 5,2 % vilket
betyder att målet för 2012 inte är uppnått.
Antalet sjukfall över 60 dagar
Antal sjukfall över 60 dagar har ökat med 29 sjukfall sedan årsskiftet. Den
största ökningen av antal sjukfall har Arbetslivsförvaltningen, där har sjukfallen ökat med 13 st sedan årsskiftet. I huvudsak rör det sig om långa rehabiliteringsperioder efter operationer samt utmattning, depression. Ett flertal av de
långtidssjukskrivna arbetar på deltid. Utfallet för tertial 1 2012 är 786 sjukfall
vilket är 36 fler sjukfall än målet för 2012. För att minska antal sjukfall arbetar
förvaltningarna kontinuerligt med rehabilitering.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare har minskat sedan årsskiftet men målet för 2012 är inte uppnått. För att nå målet avser nämnderna
att även fortsättningsvis vara återhållsamma med nyttjandet av timavlönad
personal. Andra åtgärder är upprättande av pooler för lärare, för personal inom
Kommunals avtalsområde samt för personal inom äldreomsorgen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Christer Johansson
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BESLUTSFÖRSLAG

OmOm- och tillbyggnad av Bergdalskolan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämndens förslag till om- och tillbyggnad av Bergdalskolan för en utgift på
68 154 000 kronor godkänns.
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Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:
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Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef:

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-06-04

2009/KS0577

Ekonomistyrning
Åke Thor, tfn 033-35 70 43

Lokalförsörjningsnämnden

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan
Lokalförsörjningsnämnden har den 24 april lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen
om om- och tillbyggnad av Bergdalskolan samt utökning med tillagningskök för
68 154 000 kronor. I senaste investeringsbudget har avsatts 69,4 mnkr för detta
projekt.
Stadsdelsnämnden Norr har den 24 maj tillstyrkt förslaget.
Almåsskolan berörs av en mindre ombyggnad att den används som evakuering under
byggtiden. Denna ombyggnad kan sedan användas av gymnasiet.
Utbildningsnämndens presidium har tillstyrkt denna del.
Kommunstyrelsen har den 4 juni godkänt Lokalförsörjningsnämndens förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef
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Lars Bengtsson
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2012-05-24

Dnr 2011/SDNN0011 611

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan, samt
utökning med tillagningskök
Beslut
Stadsdelsnämnden Norr föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende om- och
tillbyggnad av Bergdalskolan samt utökning med tillagningskök till en
sammanlagd investeringsutgift av 68 154 000 kronor exkl. moms.

Bakgrund
På uppdrag av Stadsdelsnämnden Norr har Lokalförsörjningsnämnden
färdigställt förslag till om- och tillbyggnad av Bergdalskolan, inklusive
ersättning av mottagningskök med ett tillagningskök.
Projektet fanns med i Borås stads investeringsbudget för 2011 men
projektet har försenats bl a på grund av arbetet med att hitta fungerande och
kostnadseffektiva ersättningslokaler under ombyggnadstiden.

Om- och tillbyggnad
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört projekteringen i samarbete
med stadsdelsförvaltningen och skolans rektor och personal har varit
delaktiga i planeringsarbetet. Avsikten har varit att skapa en fullt modern
två-parallellig F - 6 skola. Målet är att bygga en P-märkt skola med god
inomhusmiljö, god energistandard samt funktionell och
verksamhetsanpassad planlösning.
Om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan innebär att skolans lokalyta utökas
med 1 229 kvadratmeter, huvudsakligen, genom påbyggnad av ett
våningsplan på skolans huvudbyggnad. Om- och tillbyggnaden av skolan
innebär att de provisoriska paviljonger som idag finns inom skolans område,
kan avvecklas.
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Om- och tillbyggnaden av skolan medför att skolan, om behov uppstår, kan
ta emot fler elever men, framför allt, får skolan tillgång till fler grupprum,
arbetsplatser för lärare och bra lokaler för fritidshemsverksamheten.
Skolbyggnaden utökas med fyra klassrum (klassrum som idag finns i
paviljonger) och till varje klassrum kommer det att finnas ett grupprum.
Lärarna får tillgång till arbetsplatser som saknas idag och lokaler kommer att
finnas för fyra fritidshem. Tillgängligheten till skolan och säkerhet vid
utrymning förbättras genom två nya trapphus. Skolan får dessutom eget
tillagningskök.
Om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan är välmotiverad, inte bara för att få
till stånd moderna och ändamålsenliga undervisningslokaler utan också för
att få undervisningsyta som motsvarar elevantalet på skolan. Bergdalskolan
har lägst antal kvadratmeter undervisningsyta per elev av skolorna i stadsdel
Norr.

Lokalkostnader
Totalkostnaden för projektet är beräknad till 68 154 tkr. Av totalsumma
utgör ersättningslokaler, anpassning av ersättningslokaler samt flyttkostnader
6 200 tkr vilket skall jämföras med en kostnad på c:a 11 000 tkr om
paviljonger hyrts som ersättningslokaler.
Det är dock anmärkningsvärt att kostnaden för anpassning av
ersättningslokaler för den verksamhet som flyttas från Björkängsgymnasiet
till Almåsgymnasiet för att ge plats för Bergdalskolan belastar projektet
eftersom flyttningen är ett tidigareläggande av en flyttning som ändå skall
genomföras.
Om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan innebär att hyreskostnaden för
skolan ökar med 3 335 tkr per år (första året). I samband med att skolan
byggs till avyttras befintlig paviljongbyggnad. Hyreskostnaden för
paviljongen uppgår 489 tkr per år vilket innebär att nettokostnadsökningen
för Bergdalskolans lokaler uppgår till 2 846 tkr.
Nuvarande hyreskostnad för Bergdalskolan är 2 440 tkr och totalhyran för
skolan blir följaktligen 5 286 tkr efter om- och tillbyggnad.
Hyreskostnadsökningen för Bergdalskolan motsvarar ungefär 1 % av
nuvarande budget för grundskola, fritidshem och förskoleklass i stadsdel
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Norr. Om projektet varit avslutat vid ingången av 2012 hade
kostnadsökningen tagit i anspråk c:a 35 % av förändringen av budgetramen
mellan 2011 och 2012.
Om- och tillbyggnaden av Bergdalskolan är nödvändig och väl motiverad.
Driftkostnadsökningen kommer inte att belasta enbart Bergdalskolan utan
skolan kommer, som övriga skolor att få täckningen för de verkliga
lokalkostnaderna innan övriga resurser fördelas.
Driftkostnadsökningen är dock av sådan omfattning att skolornas
förutsättningar för att bedriva sin verksamhet kommer att påverkas om inte
särskilt anslag medges.

Barnkonsekvensanalys, BKA
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Ja.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan
Nej
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

REMISSVAR
2012-05-15
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Sirpa Heikkilä
Tel. 033-35 77 75
Kommunstyrelsen

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0577

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker anpassning av Almåsgymnasiet.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget Om- och tillbyggnad av
Bergdalskolan. Enligt förslaget ska Almåsgymnasiet anpassas för att kunna ta
emot delar av vuxenutbildningen från Björkängsgymnasiet, dit Bergdalskolan
flyttar under byggtiden. Utbildningsnämnden tillstyrker anpassning av
Almåsgymnasiet. I förslagets övriga delar avstår Utbildningsnämnden från
yttrande.
Nämndens yttrande i sin helhet
En om- och tillbyggnad av Bergdalskolan kommer att genomföras. Under
byggtiden löses tillfälliga lokaler för Bergdalskolan genom inhyrning hos
Komvux på Björkängsgymnasiet. För att kunna erbjuda detta kommer en del av
Komvux verksamhet (Vård- och omsorgsutbildningar) att flytta till
Almåsgymnasiet, som därför behöver anpassas.
Nämnden tillstyrker den del i det lagda förslaget som avser anpassning av
Almåsgymnasiet. I övriga delar avstår Utbildningsnämnden från yttrande.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Kristina Korpås
Ställföreträdande förvaltningschef

