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Kc1

BESLUTSFÖRSLAG

Förordnande av vigselförrättare under mandatperioden 1
januari 2011 - 31 december 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förordnar Anne-Marie Ekström och Roland Andersson som borgerliga
vigselförrättare under mandatperioden t.o.m. den 31 december 2014.

2011-12-13

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-14

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0854
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-358300
Datum/avdelningschef: 2011-12-12/GB

Programområde: 1

2012-01-09

2010/KS0854 112

Länsstyrelsen Västra Götaland
Rättsenheten
462 82 Vänersborg

Förordnande av vigselförrättare under
mandatperioden t.o.m. den 31 december 2014
(Länsstyrelsens diarienummer 214-17445-2010)

Borås Stad har tidigare föreslagit ett antal borgerliga vigselförrättare inför
mandatperioden 2011-2014. Länsstyrelsen Västra Götaland har den 20 december
2010 förordnat ett antal borgerliga vigselförrättare.
Borås Stad vill nu komplettera dessa förordnanden med ytterligare två
vigselförrättare och föreslår:
Anne-Marie Ekström, Varnumsgatan 17, 507 75 Borås och
Roland Andersson, Fjällvägen 1A, 507 71 Gånghester
Anne-Marie Ekström (tidigare riksdagsman och nu Kommunfullmäktiges 2:e
vice ordförande i Borås) och Roland Andersson (tidigare regionsstyrelsens
ordförande och kommunalråd i Borås) bedöms vara lämpliga för uppgiften samt
fylla det behov av ytterligare vigselförrättare som Kommunstyrelsen bedömer
finns.

Ulf Olsson

Göran Björklund

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ledamot i Baltic-Link Association
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Johan Medelius (M), Ribbingsgatan 23, 504 66 Borås väljs till ledamot i Baltic-Link Association t.o.m. den 31
december 2014.

2011-12-20

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-20

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen , tfn 357031
Datum/avdelningschef: 2011-11-21/GB

Programområde: 1

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Ledamot för Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening,
Blombacka
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Mikael Claesson Eriksson (S), Allégatan 37, 503 32 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot för Riksbyggens
Hyresrättsförening, Blombacka.
Lennart Håkansson(S), Sjöbogatan 37, 506 41 Borås väljs till ledamot för Riksbyggens Hyresrättsförening, Blombacka
t.o.m. 31 december 2014.

2011-12-20

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 2011-12-19/GB

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Revisorssuppleant för Borås Idrottshistoriska Sällskap och
Rångedala Bygdegårdförening
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Eija Kattelius (S), Engelbrektsgatan 120, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som revisorssuppleant för Borås
Idrottshistoriska Sällskap och Rångedala Bygdegårdsförening.
Louise Enhager (S), Fjällvägen 1A, 507 71 Gånghester väljs till revisorssuppleant för Borås Idrottshistoriska Sällskap
och Rångedala Bygdegård t.o.m. 31 december 2014.

2011-12-20

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-20

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen , tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 2011-12-15/GB

Programområde: 1

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2012 för Stadskansliet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen fastställer nämndbudget 2012 för Stadskansliet.

2011-12-22

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-22

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0871 041
Handläggare: Jonny Ekunger , tfn 35 71 29
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Nämndbudget
Kommunstyrelsen
Stadskansliet

Innehållsförteckning
Ekonomiskt sammandrag
Allmän analys
Nämndens uppgift
Ekonomiska förutsättningar
Omvärldsanalys
Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål
Verksamhet 2012
Investeringar

Bilagor:

Ekonomiskt sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Bokslut
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Budget
2012

59 928
-117 305
-57 377
57 199
-178
4 822
-55 441

53 658
-114 208
-60 550
60 550
4 822
-27 200

53 658
-114 208
-60 550
60 550
4 822
-27 200

54 417
-117 927
-63 510
63 510
4 822
-35 000

Allmän analys
Resurstilldelningen är fördelad på två kommunbidrag, det första Stadskansliet avser
Kommunstyrelsens egentliga verksamhet. Det andra kommunbidraget avser
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med
Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här.

Nämndens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs
i kommunala företag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka
på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt
målsättnings-, framtids-, uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.
I stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att
följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med
kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser m m.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas till större strategiska ledningsfrågor och
samtidigt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom
fastställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med
utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som ”koncernledning”
med ansvar även för den verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration,
ekonomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet/utveckling
och information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2012 blir 63,5 mnkr, vilket är en ökning med 3,0 mnkr. Utöver
uppräkningen av personalkostnader med 3 % och övriga kostnader med 2 %, ligger det i
denna summa kompensation för ökade kapitalkostnader och tillsättning av fyra
förbättringsledare.

Omvärldsanalys
Verksamheten ska utgå från medborgarnas/brukarnas/kundernas perspektiv och vara till
nytta för dessa. Hög kvalitet på utförda tjänster är viktigt, samtidigt som kraven och
förväntningarna på vilka tjänster som kommunen ska tillhandahålla ökar. Kommunen kommer
att möta nya generationer som har andra krav på service, tillgänglighet och inflytande än vad
tidigare generationer haft. Det kan handla om att utveckla IT-stöd i olika former men också
utveckla budgetarbetet tex ”medborgarbudget”.
För att kunna möta de ökade krav som ställs blir det allt viktigare för kommunen ta reda på
medborgares och brukares uppfattning om kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Olika former av
brukar och medborgarundersökningar, är medel för att ta reda på deras uppfattning och en viktig
del i att utveckla och förbättra verksamheten.

Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål
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.

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

Uppnått
2010
3,15 %

Mål
2011
2,0

Uppnått
1007-1106

3,04 %

Mål
2012
2,0

Mål
2014
2,0

5

2

5

2

2

0

0

0,2

0

0

Kommentarer
Vid halvårsskiftet kan konstateras att sjukfrånvaron har minskat och det är inte osannolikt att
målet för 2011 kan uppnås. På en sådan liten förvaltning som Stadskansliet utgör, påverkar dock
enskilda sjukfall statistiken i stor utsträckning, speciellt då sjukfrånvaron är så låg som den är från
början i det här fallet. Könsuppdelad statistik visar att antalet sjukfall över 60 dagar är 5 för
Stadskansliet, samtliga är kvinnor. En viss del dold sjukfrånvaro döljer sig i statistiken, eftersom
flexledighet tillåts vid sjukdom på förvaltningen. I statistiska sammanhang brukar man räkna med
att en normal sjukfrånvaro uppgår till mellan 2-4% av totalt arbetad tid. Det är därför inte aktuellt
att revidera målen i det längre perspektivet.
Den arbetade tiden för timavlönade är försvinnande liten på Stadskansliet. De få timmar som
utförts handlar om introduktion av nyanställd personal och i det här enskilda tillfället valde man
att betala ut lönen på det här viset av praktiska skäl. Det finns ingen anledning för Stadskansliet
att använda timavlönad personal, varför de framtida målen torde vara rimliga att uppnå.

Verksamhet 2012
01 Kommunledning
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
4 090
1 652
-45 778
-50 512
-41 688
-48 860

Prognos 2011
3 352
-49 738
-46 386

Budget 2012
1 594
-58 936
-57 342

Sekretariat
Enheten har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och sköter diariet,
handlingar inför sammanträdena och expedierar protokoll. Enheten håller också närarkiv för
förvaltningen. Sekretariatet sköter redigering och produktion av handlingar till
Kommunfullmäktige. Kommunens författningssamling sammanställs också på Sekretariatet. Här
handläggs vidare frågor enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla och tillstånd att
använda kommunens vapen. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda görs också. Sekretariatet ger det stöd som behövs för att kunna genomföra
Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens sammanträden på ett formellt korrekt sätt. Därutöver
ger Sekretariatet Kommunstyrelsens förtroendevalda det administrativa stöd de behöver för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter
Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen fortsätter att förbättra budget, årsredovisning och andra styr och
uppföljningsprocesser. Under de senaste åren har ekonomistyrningen utvecklat sin roll. Detta har
inneburit ett arbete med att tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få förståelse för
ekonomiska styrsignaler i organisationen. Syftet har varit att bygga en plattform med fakta och
fastställda mål för att ge förutsättningar för diskussioner på olika politiker- och
tjänstemannanivåer. Inom finansverksamheten kommer fokus att läggas på att trygga
kapitalförsörjningen, genom att skapa tillgång till fler alternativa finansieringskällor. De
strategiska redovisningsfrågorna kommer under året att fokusera på att tydliggöra beställarrollen
mot den operativa redovisningsfunktionen, där en viktig del är att kvalitetssäkra redovisningen.

Personal och förhandling
Det övergripande målet för kommunens personalstrategiska arbete är att säkerställa kvaliteten i
den kommunala verksamheten. Det är genom personalens kompetens som kvaliteten i första
hand garanteras. När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar måste kommunen framstå som en
attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda de anställda en möjlighet till personlig utveckling i en positiv arbetsmiljö där medarbetarna kan bedriva verksamheten på ett effektivt, professionellt och
engagerat sätt. För att klara vårt framtida rekryteringsbehov och behålla vår befintliga personal
behövs en hel del strategiska åtgärder för att öka vår attraktivitet. Frågor som berör organisation,
ledarskap, flexibla arbetstider, minskning av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas. En annan viktig del i det strategiska arbetet är marknadsföringen av Borås Stad som arbetsgivare på olika arenor som t.ex. rekryteringsmässor på universitet, högskolor och gymnasier.
Vidare handlar det om att utveckla samarbetet med olika utbildningsinstitut, företag m.fl. Till
grund för det strategiska arbetet finns det personalpolitiska programmet. Borås Stad arbetar aktivt
för ökad jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen aktivt ska ta tillvara.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda måste ha fortsatt hög prioritet

genom att intensifiera arbetet med rehabilitering, utveckla företagshälsovården och lyfta fram
goda exempel på hälsofrämjande arbete. Dessutom sker en fortsatt satsning på att motverka
ohälsa genom projektet Medarbetarcentrum som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds regi. Ett
projekt har påbörjats för annat utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom kommunens
verksamheter..
Förhandling svarar under Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegation för övergripande lönebildningsfrågor, beslut i enskilda lönesättningar, styrning och samordning av kommunens centrala
löne- och förhandlingsverksamhet, tolkning av lagar och avtal samt lokala tviste- och arbetsrättsförhandlingar. Verksamheten skall även stödja förvaltningarnas PA-arbete i t ex LAS, statistik,
rehabilitering, rekrytering mm. Utvecklingen av löneöversynsmodellen chef-medarbetare fortsätter. En lönekartläggning ska göras och vi kommer att tillsammans med förvaltningschefer arbeta
med lönestrukturer och löneökningsbehov. Fortsatt arbete med att ge blivande pensionärer så bra
information som möjligt så de kan känna trygghet i att de får rätt pension
Idag har inte alla i kommunen tillgång till bredband. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt
Stadskansliet att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister inom kommunen.
Näringsliv
Det strategiska arbetet inriktas under 2012 på följande områden. Inom respektive område pågår
en mängd olika aktiviteter.
- Upplevelseindustri
Borås varumärke som modestad är starkt men måste förstärkas ytterligare. Borås ska i framtiden
vara norra Europas ledande Mode och textilstad. Det är i ljuset av detta som staden och
högskolans satsning på ett textilt kluster i Simonsland ska ses. Vi är redan idag centrum för
framtidens smarta textilutveckling. Kring dessa verksamheter frodas design, marknadsföring,
fotografer och teknik för logistik och näthandel. Föreningen MarketPlace Borås, Show up fashion
award, Next Textile, FashionDays mfl aktiviteter är exempel på aktiva insatser för att stärka
varumärket Mode och textilstaden Borås. Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås bygger
under 2012 upp en organisation som tar över ansvaret för aktiviterna i syfte att tillsammans med
stad, högskola och näringsliv bygga varumärket Textil och Modestaden Borås. Borås Stad stöder
projektet finansiellt såväl som administrativt under 2012. Näringslivsenheten startar ett
utvecklingsprojekt kring kreativa näringar för att på detta sätt stödja utvecklingen av textil och
Modestaden Borås.
En rad internationella kontakter drivs samtidigt av näringslivsenheten inom detta område. De
syftar till att göra Borås till ett naturligt centrum för affärer inom textil och mode.
Inom området Upplevelseindustri ligger också insatser för att Borås i framtiden ska vara en
attraktiv besöksstad. Ett nära utvecklingssamarbete med BoråsBorås TME AB och deltagande i
projektgruppen för Borås Event är viktiga beståndsdelar i detta arbete.
- Generationsskifte
Syftet är att säkerställa att företag i generationsskifte fortlever i bygden och utvecklas i det nya
ägarskapet. Aktiviteterna inriktas främst mot åtgärder så att säljare och köpare möts, där vår
webbaserade marknadsplats ”www.foretagsborsenboras.se” ger Boråsföretagen god hjälp i
försäljning och övertagande. Under 2012 bedrivs arbetet i alla sjuhäradskommuner och ingår i
samarbetet “Business Region Borås”. Vi jobbar också med att ge affärsrådgivning, anordna
seminarier och utbildning för nya företagare samt att driva ett utvecklingsråd med seniora
mentorer
- Affärsdriven miljöutveckling
Syftet är att skapa förutsättningar för etableringar inom området. Aktiviteterna inriktas främst
mot nyetableringar och affärsstöd för företag inom energisektorn. Under året kommer arbetet att

fokuseras på stöd till enskilda företag kring export för produkter och tjänster inom miljöområdet.
Detta sker genom Ecoex som är ett samarbete inom BRG. (Business Region Göteborg). En del
av arbetet bedrivs också nära den internationella satsningen via det aktörssamverkansråd som
bildats.
- Internationell utveckling
Syftet är att intensifiera stadens förvaltningars och bolags internationella kontakter och
benchmarking. Staden ska också öka omvärldsbevakning och delta i internationella nätverk och
möten. Stadens olika förvaltningar ingår i ett samråd kring hur den internationella policyn ska
förverkligas. Näringslivsenheten samordnar verksamheten och utbildar bereörda
befattningshavare.
Staden ska också aktivt arbeta för att ge näringslivet möjligheter att delta i transnationella projekt,
delta i och/eller leverera till utvecklingsprojekt finansierade av internationella aktörer ex EU, FN
mfl. Aktiviteterna som startades under 09/10 med bla kontakter i Indonesien har lett till ett
fruktbart TripleHelixsamarbete i och med den aktörssamverkan som inletts kring Biogasprojektet
i Indonesien. BEMAB levererar idag utrustning och kunskap till Indonesien, tillsammans med
bl a SP och högskolan, inom biogas och eltillverkning. Detta arbete kommer att fortsätta och
utvidgas till flera länder under 2012. En projektorgansiation för Aktörssamverkan inrättas vid
Näringslivsenheten.
De kontakter med bla Kina, Indonesien och Tunisien, Tyskland, USA mfl länder, som inletts, i
syfte att stärka främst handel och affärer kommer att fortsätta under 2012.
- Nätverk
Arbetet innebär att bygga starka nätverk mellan olika företag i syfte att skapa samarbete,
utveckling och business to business. Projektet MarketPlace Borås i Simonsland är ett exempel på
detta. Andra aktiviteter inriktas främst mot bildande av nya företagsföreningar, driva på för att
utveckla arbetet i olika intresseorganisationer samt skapa kontakter mellan internationella
företag/inköpare och lokala företag/leverantörer. Vi kommer att fortsätta det inledda samarbetet
med BRG, Exportrådet och InvestSweden.
- Business Region Borås
Förutsättningarna för ett utökat samarbete inom näringslivsfrågor med övriga
Sjuhäradskommuner har utretts och under 2012 så kommer ett samarbete kring
näringslivsfrågorna i Sjuhärad att inledas.
Samhällsplanering
De tydliga politiska direktiven för verksamheten är att prioritera framtagandet av ett antal
strategiska utredningar samt bidra till framtagandet av ett antal detaljplaner. Under 2012 fortsätter
arbetet med samma inriktning i prioriteringen.
Översiktsplan, ny resvaneundersökning och trafiksimulering genomförs för att skapa ett bättre
underlag till samlad trafikplan, strategiskt planprogram för Knalleland, fördjupning av
översiktsplanen för området sydväst om staden, tätortsskisser för Fristad, Gånghester, Rångedala
och Sparsör samt kartläggning av sociala risker med förslag till åtgärder är några exempel på
strategiska utredningar som kommer att pågå under 2012. Arbeten med arbetsplan för
Götalandsbanans sträckning väster om staden kommer också att genomföras.
För att kunna bidra till marknadens efterfrågan på mark för boende, infrastruktur,
företagsetableringar samt säkra områden för natur- och friluftsliv arbetas strategiskt med
kommunens markinnehav. Genom att ta fram en strategisk markförsörjningsplan som visar var
kommunen på sikt bör förvärva mark respektive avyttra mark skapas en beredskap och anpassning av verksamheten för önskad samhällsutveckling.

Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbygden i arbete med mål att nå Levande
Landsbygd i Sjuhärad 2013. Arbetet drivs i projekt "Leader Sjuhärad" som stöttas av EU och
svenska landsbygdsprogrammet med satsning på ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Arbetet sker i partnerskap mellan offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor. Kostnaden för
Borås Stads del beräknas uppgå till 750 tkr 2012.

Kvalitet och utveckling
I samband med Borås Stads nya organisation har stora delar av enhetens tidigare uppdrag lämnats
till stadsdelsnämnderna. Enhetens uppdrag är nu att fokusera på kvalitet och utvecklingsfrågor,
detta arbete sker i samverkan med berörda nämnder. Enhetens verksamhet 2012 har fem
huvudområden
¤ systematiskt kvalitet och utvecklingsarbete
¤ medborgarinflytande
¤ hållbar utveckling
¤ inflytande för barn och ungdomar
¤ valfrihetssystem
Stimulansmedel inom förskola/skola /äldreomsorg som kvalitet och utveckling tidigare ansvarat
för är från 2012 överförda till ansvarig nämnd.
Systematiskt kvalitet och utvecklingsarbete
Kvalitetsarbetet sker genom att verksamheterna systematiskt följs upp, utvärderas och utvecklas.
Fokus ligger på medborgarna och brukarna/kunderna och deras krav på information, valfrihet,
kvalitet och delaktighet .Uppföljning sker bland annat genom brukarundersökningar, där även
Nöjd Kund Index redovisas. Andra modeller för att följa upp kvalitet i kommunens verksamheter
är Kommunens Kvalitet i Korthet, SCB:s Medborgarundersökning, LUPP- undersökningen,
(Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken) samt Öppna Jämförelser.
Under oktober 2010 genomförde Sveriges Kommuner och landsting (SKL) en andra omgång av
Kommunkompassen. Resultatet visar på de strukturella styrkor och svagheter som finns inom ett
antal strategiska områden. Med koncernledningsgruppen som styrgrupp kommer arbete med ett
antal förbättringar och förändringar att genomföras.
Under 2011 startade det koncernövergripande arbetet med att implementera ett gemensamt och
systematiskt sätt att arbeta med ständiga förbättringar. Alla bolags- och förvaltningschefer har fått
en grundläggande utbildning i kvalitetsbegrepp samt Six Sigma- och Leanmetoderna. Dessutom
kommer ledningsgrupperna i sex förvaltningar och bolag genomgå ytterligare utbildning i
metoderna under hösten 2011. Ett antal personer kommer i respektive bolag och förvaltning
också att spetsutbildas i Lean-metoden för att kunna använda i det dagliga arbetet med ständiga
förbättringar. Under 2012 kommer detta arbete att fortsätta för övriga förvaltningar och
bolag.Under 2012 och 2013 kommer ett antal förbättringsledare att projektanställas på Kvalitet
och utveckling för att arbeta kommunövergripande med större förbättringsprojekt utifrån Six
Sigma-metodiken och med fokus på processer.
Aktiviteter 2012
¤ Modeller för redovisning av resultat och nationella jämförelser utvecklas.

¤ Alla förvaltningar och bolag får utbildning och kännedom om Six Sigma och Lean, och har
börjat använda Lean i sitt systematiska förbättringsarbete.
¤ Genomföra och implementera förbättringar enligt Kommunkompassen 2010
Medborgarinflytande
Arbetet med att utveckla medborgarinflytandet har startas under 2011. Arbetet fortsätter att
utvecklas under 2012.
Det finns fyra råd knutna till Kommunstyrelsen;
Ungdomsrådet
Invandrarrådet
Centrala pensionärsrådet
Kommunala funktionshinderrådet
Syfte med råden är att vara organ för ömsesidig information och stärka medinflytande för
målgrupperna.
Utifrån ett medborgarpespektiv så bör resultat och kvalitet vara mer lättillgängliga t ex på
hemsidan. Ett antal viktiga faktorer/indikatorer ska kunna jämföras – även på enhetsnivå.
Aktiviteter 2012
¤ Metoder för ett ökat medborgarinflytande utvecklas.
¤ Implementera ett IT-baserat stöd för att kunna jämföra olika verksamheter och enheter på
hemsidan
Hållbar utveckling
Under 2011 påbörjades arbetet med Visions och strategiarbetet ”Borås Stad 2025” Samtidigt
inrättades en tjänst som hållbarhetsstrateg. Hållbarhetsstrategen är biträdande projektledare i
visions- och strategiarbetet och sträcker sig tom april 2012. Visionen och de utvecklingsområden
som politiskt ses som viktigast för Borås Stads framtid skall utgå från hållbarhet och genomsyra
hela Borås Stads arbete. Därefter sker ett praktiskt arbete att föra in detta i styr- och
ledningssystemet och det nya budgetsystemet.
Hållbar utveckling myntades av Bruntladskommissionen Begreppet kom på den globala arenan i
samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987). Hållbar utveckling består av tre
dimensioner; social-,ekologisk och social hållbarhet. De tre dimensionerna är lika viktiga men
beroende av varandra. Var för sig är de nödvändiga men dock inte tillräckliga. Först tillsammans
förmår de uttrycka hållbarhet
Aktiviteter 2012
¤ Stötta förvaltningarna kring hur de kan omsätta de övergripande målen och strategierna till
förvaltningsspecifika.
Inflytande för barn och ungdomar
2004 antog fullmäktige i Borås Stad ett program för barns och ungas inflytande, programmet
revideras fram till 2013. Programmet utvecklades till en samling metoder för arbetet med barn

och ungas inflytande som går under arbetsnamnet Boråspaletten. Arbetet med Boråspaletten har
varit mycket framgångsrikt och är till stor del anledningen till att Borås blev utnämnt årets
ungdomskommun 2010, några områden fungerar bra medan arbetet inom andra områden
behöver förbättras och/eller utvecklas.
För en lyckad implementering av programmet för barns och ungas inflytande i en stad av Borås
storlek krävs strategiska samordnings- och utförandeinsatser med tillgång till tydligt mandat och
förankring. På enheten Kvalitet och utveckling finns från årsskiftet 2011 en
ungdomssamordnare. Tjänstens placering ger stöd i det strategiska uppdraget som krävs för en
vidareutveckling av paletten och ger en ökad helhetssyn på inflytandearbetet för unga.
Uppdraget att arbeta med barns och ungas och inflytande har både en strategisk och en operativ
del, den operativa delen kommer att lämnas över till nämnderna under 2012. Under
övergångsperioden kommer arbetet än mer fokuseras på kvalitetsfrågor och utvecklingsområden
genom att följa upp förvaltningarnas arbete och erbjuda stöd genom bland annat
utbildningsinsatser. En av de avgörande faktorerna för en lyckad implementering är kunskap. Ett
antal strategiska insatser fortsätter under 2012 i syfte att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med
barns och ungas inflytande.
Utmärkelsen årets ungdomskommun innebär ett stort antal åtaganden och aktiviteter såväl lokalt
som nationellt. Framför allt behöver modeller för inflytande för förskolebarn och yngre elever
utvecklas.
Under 2012 behöver arbetet med nätverken utvecklas. De två befintliga, Idébärarna och
Kontaktlärarna, behöver få en nystart. Kontaktlärarnätverket behöver både stärkas och utvecklas
till att omfatta pedagoger från gymnasieskolorna. Ett nytt nätverk för personal inom förskolan
och skolan från förskoleklass till och med årskurs sex behöver också påbörjas.
Aktiviteter 2012
Implementera Boråspaletten- våra metoder för arbetet med barns och ungas inflytande.
Påbörja arbetet med att revidera programmet för barns och ungas inflytande.
Utveckla de befintliga nätverken samt påbörja bildandet av ett nätverk för personal i förskolan
och skolan från och med förskoleklass till och med årskurs sex.
Stötta förvaltningarna med inflytandearbetet för barn och unga.
Hemtjänstvalet, som baseras på Lagen om valfrihetssystem, infördes 2009-09-01 och omfattar
hemtjänstens service och omvårdnad samt möjlighet till delegeringar från kommunens
hemsjukvård. Kommunen godkänner i en sorts löpande upphandling de externa utförare som
klarar en fastställd kvalitetsnivå, på lika villkor som för kommunens egenregi. Eftersom ingen
utförare är garanterad viss volym är det brukarna själva som avgör vilka utförare man anser
tillhandahåller högst kvalitet. Borås Stad eftersträvar en mångfald i utbudet.
Aktivitet 2012
Uppföljning av hemtjänstvalet med fokus på de mer djupgående förändringarna med
konkurrensutsättning

02 Informationsverksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
1 520
1 396
-9 860
-9 992
-8 340
-8 596

Prognos 2011
1 396
-10 742
-9 346

Budget 2012
1 495
-10 731
-9 236

Allmän marknadsföring
Borås stad har länge arbetat med marknadsföring för att stärka och medvetandegöra
varumärket Borås. Målet har dels varit att öka stoltheten för den egna staden hos boråsarna,
dels att få omvärlden att upptäcka fördelarna med Borås.
Ett varumärke, oavsett om det är en produkt eller stad, byggs av relevansen i innehållet.
Utifrån det skapas förutsättningar för en tydlig positionering. I det här fallet vad Borås står för
och vilken plats staden tar i människors hjärta och hjärnor. Det är också en fråga om hur man
presenterar sig i olika sammanhang, hur tydligt det sker och hur professionellt det ser ut. I
planen för 2012 finns fortlöper projekt för att stärka Borås Stads image och position bl a som
attraktiv arbetsgivare.
Mål 2012
Fortsatt implementering av den nya gemensamma grafiska profilen för kommunen – få
varumärket Borås Stad att uppträda med ett tydligt och samlat uttryck.
Marknadsföring och information om den nya vision för Borås, som ska ha sin grund i social,
ekonomisk och ekologisk uthållighet. Visionens värdegrund och budskap ska avspeglas i
Borås Stads framtida kommunikationsarbete.
Marknadsföringssamarbeten
Kommunstyrelsen köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller
kulturevenemang. Den marknadsföring som Borås Stad köper ska bidra till att kommunen uppfyller sina
strategiska mål. Syftet på kort sikt är ökat renommé för såväl orten Borås som organisationen Borås Stad.

Information till allmänheten
Verksamheten syftar till att förmedla information till kommuninvånare och allmänhet för att
ge möjlighet till kommunikation och feedback. Informationen är till för att påverka kunskap,
attityd och beteende för att de ska kunna, tycka och göra och det skapar därmed: insikt,
förståelse, engagemang och ansvarskänsla, beslutsamhet och handlingskraft. Det syftar även
till att på bästa sätt ge medborgarna möjlighet att tillgodogöra sig kommunens service och
tjänster. Kostnaderna består i huvudsak av hushållstidningen Såklart Borås, olika
informationstrycksaker samt av webbplatsen.
Mål 2012
Utveckla och använda kanaler, såväl analoga som digitala, för att kommunicera med
kommuninvånare på ett aktuellt, modernt och lättillgängligt sätt. Vi ska finnas i alla kanaler
där våra målgrupper söker information.
Utveckla Såklart Borås med stadsdelsinformation och temasidor.
Informera om och skapa delaktighet kring den nya visionen för Borås, som ska ha sin grund i
social, ekonomisk och ekologisk uthållighet. Visionens värdegrund och budskap ska
avspeglas i Borås Stads framtida kommunikationsarbete.
Information till personal

Verksamheten syftar till att vår personal genom att vara välinformerad ska kunna göra ett så
gott jobb som möjligt och fungera som ambassadörer för verksamheten i kontakterna med
allmänheten. I förlängningen stöder detta också de mål som finns för den externa
informationen. Huvuddelen av kostnaderna gäller personaltidningen Saxen. Här finns även bl
a den interna platsjournalen Klara.
Mål 2012
Innehållsmässigt utveckla personaltidningen Saxen.
Utveckla intranätet som en samlad informationskanal med ökad teknisk funktonalitet,
tydligare strukturer och mer rollbaserat innehåll.
Informationsannonser
Samordningen av informationsannonserna syftar dels till att genom ett professionellt och
enhetligt utseende på annonserna ge ett gott intryck av Borås Stad, dels till att genom ett
centralt och samordnat arbete ge en högre genomslagskraft åt de enskilda budskapen.
Verksamheten finansieras helt genom att varje annonserande verksamhet betalar sin egen
annons.
Mål 2012
Utveckla de budskap som lyfts fram i informationsannonserna.
PR
Ett övergripande mål med PR är att skapa goda relationer till media. Genom att arbeta
strategiskt och konsekvent med planerad kommunikation stärker vi Borås profil och vårdar
dess förtroendekapital. Ett väl genomfört PR-arbete ska skapa mervärde för Borås och för
kommunen.
Mål 2012
Utveckla PR-material – presspaket, pressrum på webben, mallar för produktion av
pressmeddelanden.
Få organisationen att bli bättre på att jobba med PR, d v s att kommunicera med massmedia
och få Borås att synas mer.
Övrigt
Posten innehåller i huvudsak kostnader för mediebevakning - analoga och digitala pressklipp.
Idag används ett digitalt verktyg som ger oss daglig information om i vilka medier Borås
förekommer, men dålig uppföljning i form av statistik över månad och år. Det befintliga
verktyget bör kompletteras för att ta fram mätbarheten i antal pressklipp. Inom posten övrigt
ingår även en del administrativa kostnader, nya foton på kommunalråd, porto,
prenumerationer etc.

03 Administrativ service
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
2 566
310
- 2 673
-2 924
-107
-2 614

Prognos 2011
310
-2 924
-2 614

Budget 2012
310
-3 328
-3 018

Juridisk rådgivning (kostnaderna för de 4,0 årsarbetarna fördelas via kommunbidrag och de
kommunala bolagen enligt en erfarenhetsbaserad fördelning) samt handläggning av lotteritillstånd
och alla frågor rörande allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar inkl
administration åt Valnämnden.
Verksamheten styrs i stor utsträckning av den hjälp som från tid till annan påfordras av
kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen samt Sjuhäradsbygdens
kommunalförbund

06 Personaladministration

Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
16 650
14 285
-16 834
-14 376
-184
-91

Prognos 2011
14 285
-14 376
-91

Budget 2012
15 143
-15 499
-356

Kompetens kommer under 2012 att i samband med genomförandet av den nya organisationen att
få en avgörande roll i att bygga strategier för Borås Stads medarbetares fortsatta utveckling. Borås
Stads policy för verksamheterna kommer att implementeras och skall följas upp. Administrativa
datarutiner för kursanmälan mm kommer att introduceras.
Verksamheten Platsannonser finansieras helt genom att varje annonserande verksamhet betalar
sin egen annons. Kostnaderna för en halvtidstjänst finansieras av verksamhetens överskott.
Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering, som särskilt ska arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser.
Företagshälsovården ska arbeta utifrån en helhetssyn på arbetsmiljöproblemen och människan
i arbetet. Det innebär att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa och utifrån en helhetssyn lämna förslag till åtgärder och aktivt
medverka till att förslagen genomförs.
Den centrala samverkansgruppen är ett kommuncentralt organ för samverkans-, jämställdhets-,
hälso- och arbetsmiljöfrågor av övergripande och principiell natur samt förslagsverksamhet.
Gruppen är verksam inom kommunledningens totala ansvarsområde. I centrala samverkansgruppen representeras medarbetarna av de fackliga huvudorganisationerna.
I verksamheten Fackliga förtroendevalda ingår ersättning till fackliga företrädare (totalt ca 6,3
årsarbetare). Dessa arbetar centralt fackligt och är förhandlingsmotparter till Kommunstyrelsen,
kostnaderna för dessa fördelas ut på förvaltningarna via personalomkostnadspålägget.
En viktig del i arbetet med att minska sjukskrivningarna i kommunen är att satsa på hälsofrämjande åtgärder. En av åtgärderna är att ge stöd till personalföreningarnas arbete med olika friskvårdsinsatser för kommunens anställda.

09 Övrig gemensam verksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-129
-53
-129
-53

Prognos 2011
-53
-53

Budget 2012
-54
-54

Kommunstyrelsen stöder Borås Nämndemannaförening med ett årligt anslag. Vidare budgeteras
kommunens insats för firandet av nationaldagen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
3
-8 316
-10 015
-8 313
-10 015

Prognos 2011
-10 015
-10 015

Budget 2012
-9 428
-9 428

Kommunstyrelsens beslutssammanträden, övriga sammanträden och sammanträdeshandlingar.
Kommunalrådens lönekostnader och övriga kostnader. Representation. Lönekostnader för 2
tjänstemän samt 3 blocksekreterare. Prenumerationskostnad för Dagens Samhälle till samtliga
förtroendevalda.
22 Markförsörjning

Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
19 935
20 000
-19 374
-12 400
561
7 600

Prognos 2011
20 000
-14 200
5 800

Budget 2012
20 000
-13 950
6 050

Kommunens markreserv ger intäkter i form av interna och externa markupplåtelser med
arrenden. Inga större förändringar av verksamheten planeras. Intäkterna från markupplåtelser
beräknas till 20,0 mnkr och fördelar sig på ca 13 mnkr för interna markupplåtelser till
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Servicekontoret, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB samt Borås Kommuns Parkerings
AB. Intäkterna från externa markupplåtelser för parkering, bensinstationer, upplag, odling, bete
mm. uppskattas till ca 7 mnkr. Markreserven innebär diverse kostnader i rollen som
fastighetsägare. Det kan vara saneringar, fastighetsvärderingar, anläggningskostnader,
lantmäterikostnader, fastighetsskatter mm. Behovet av medel för detta beräknas till 1500 tkr.
26 Miljö- och hälsoskydd
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-201
-205
-201
-205

Prognos 2011
-205
-205

Budget 2012
-140
-140

För att stödja stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus lämnar Borås Stad ett bidrag för att skapa
möjlighet att driva jourverksamhet. Blå stjärnans djursjukhus får liksom tidigare år ett bidrag på
140 tkr.

29 Totalförsvar och samhällsskydd
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
2 316
2 300
-1 429
-2 531
887
-231

Prognos 2011
2 300
-2 531
-231

Budget 2012
2 400
-2 635
-235

Civilförsvar, det nya krishanteringssystemet
Under 2004 skrev staten och kommunförbundet ett nytt avtal om vad kommunerna ska göra och
vilken ersättnings de ska få för att uppfylla sin uppgift i det nya krishanteringssystemet.
Kraven – i detta fall formulerat som en målbild - på kommunen sammanfattas så här
- Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.
- Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas.
Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär
händelse.
- Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare
och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.
-Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom
kommunens geografiska område.
-Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta
skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för.
Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund, SÄRF, samordnar, stödjer och genomför uppgifter åt
kommunen enligt ett särskilt avtal mellan Borås Stad och SÄRF. SÄRF är ett externt företag i
förhållande till kommunen, vilket innebär att kostnaden kommer på extern faktura, d.v.s. tas upp
som materiel och tjänster i kommunens budget.
Hemvärnsföreningar
Kommunens bidrag skall ge de lokala hemvärnsföreningar förutsättningar att kunna behålla sina
föreningslokaler som bedöms vara en förutsättning för en fortsatt god lokal förankring av
försvarsverksamheten. Bidraget till hemvärnets lokalkostnader samt det samlade
verksamhetsbidraget beräknas uppgå till 235 tkr.
57 Näringsliv
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
1 883
1 840
-245
-245
1 638
1 595

Prognos 2011
1 840
-265
1 575

Budget 2012
1 900
-265
1 635

Målet är återhållsamhet av nya upplåtelser med tomträtter avseende industri. Detta innebär en i
stort sett fortsatt oförändrad omfattning av tomträttsverksamheten. Nettoinkomst beräknas till

1,6 mnkr vilket är ungefär lika jämfört med föregående år. Markupplåtelserna avseende kiosker
ger en intäkt på 400 tkr. Försäljning av upplåten mark för Tavernan, vid rv27/41 Transåssjön
kan komma att ske under 2012.

58 Bostäder
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
12 011
11 875
-1 822
-1 757
10 189
10 118

Prognos 2011
11 875
-1 661
10 214

Budget 2012
11 575
-1 661
9 914

Under 2011 såldes 82 tomträttsfastigheter. Nya upplåtelser av tomträtter sker bara i
undantagsfall. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda tomträttsinnehavare att friköpa sina
tomträtter. Tomträttsavgälderna beräknas ge ett netto om ca 9,9 mnkr. Eftersom upplåtelser skett
löpande sker omprövningar av tomträttsavgälden kontinuerligt varje år. Intäkterna ökar vid
höjning av avgälderna men samtidigt när vi säljer minskar intäkterna. Den fortsatta försäljningen
av tomträtter kommer på sikt medföra att nettointäkterna minskar. Nya upplåtelser av tomträtter
avseende fritidsbebyggelse sker bara i undantagsfall. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda
tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter. Under 2011 valde 11 tomträttsinnehavare att
friköpa sina tomträttsfastigheter. Tomträttsavgälder och arrendeintäkter beräknas ge ett netto på
1,3 mnkr. Upplåtelse av koloniområdena vid Ramnalid, Trandared, Örestrand, Kulgrafs och
Almenäs beräknas ge 68 tkr netto.

79 Övrig vård och omsorg
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-1 312
-1 300
-1 312
-1 300

Prognos 2011
-1 300
-1 300

Budget 2012
-1 300
-1 300

FoU-Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom
välfärdsområdet. FoU bedriver arbete kring behovsgrupperna;
- Äldre
- Funktionhindrade
- Människor med beroendeproblematik
- Barn och unga
- Familjer i utsatta livssituationer
- Socialekonomiskt utsatta grupper
Finansiering bygger på 13 kronor per kommuninvånare och år. För Borås Stads del ca 1,3 mkr
för år 2012.

Investeringar
Inköp och försäljning av fastigheter
För inköp av fastigheter budgeteras ett årligt belopp på 20,0 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 25,0
mnkr under 2012.
Utbyggnad av industriområden
Utbyggnad av industriområden har budgeterats till ett belopp på 25,0 mnkr under år 2012.
Utbyggnad av nya bostadsområden
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år 2012 ett belopp på 15,0 mnkr.

Nämndbudget
Kommunstyrelsen
Kommungemensam
verksamhet

Innehållsförteckning
Ekonomiskt sammandrag
Allmän analys
Nämndens uppgift
Ekonomiska förutsättningar
Verksamhet 2012

Bilagor:

Ekonomiskt sammandrag

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Bokslut
2010

Budget
2011

Prognos
2011

Budget
2012

45 133
-283 097
-237 964
239 100
1 136
-

45
-194 245
-194 200
194 200
-

45
-199 845
-199 800
194 200
-5 600
-

45
-103 945
-103 900
103 900
-

Allmän analys
Kommunstyrelsens ram Kommungemensam verksamhet kommer under 2012 att minska då
ägaransvaret för Västtrafik övergår till regionen. Det årliga bidraget till Åhagastiftelsen överförs
till Kulturnämnden.

Nämndens uppgift
Under den kommungemensamma verksamheten har de verksamheter samlats som inte har något
direkt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt
budgeteras under Kommunstyrelsen.
I den kommungemensamma verksamheten ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting,
Sjuhärads kommunalförbund samt kommunens bidrag till Navet. Bidrag ges även då kommunen
har åtagit sig att svara för hyran för Stiftelsen PROTEKOs lokaler. Större poster i den
kommungemensamma verksamheten är kommunens avgift till Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund samt tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik.

Ekonomiska förutsättningar
Av det ekonomiska sammandraget framgår att nettokostnaderna minskar med 90,3 mnkr under
2012 främst beroende på skatteväxling genom regionens övertagande av Västtrafik.

Verksamhet 2011
09 Övrig gemensam verksamhet

Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
34
45
-13 191
-14 054
-13 157
-14 009

Prognos 2011
45
-14 054
-14 009

Budget 2012
45
-14 222
-14 177

Här ingår avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting som beräknas till 2 415 tkr, Sjuhärads
Kommunalförbunds avgift beräknas uppgå till 7 200 samt avgiften till Navet beräknas till 4 500
tkr. Nettokostnaden på 62 tkr för STIM´s kostnader budgeteras även här.
23 Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-1 767
-1 821
-1 767
-1 821

Prognos 2011
-1 821
-1 821

Budget 2012
-1 787
-1 787

Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett
fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom tekoområdet och
närliggande branscher. Hyran beräknas 2012 till 1 787 tkr.
28 Räddningstjänst
Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-64 589
-67 130
-64 589
-67 130

Prognos 2011
-67 130
-67 130

Budget 2012
-68 236
-68 236

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn har bildat ett ett
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som skall svara för
räddningstjänsten inom området. Borås Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader
under de närmaste tre åren.

59 Kommunikationer

Intäkt
Kostnad
Resultat

Bokslut 2010 Budget 2011
-95 832
-110 400
-95 832
-110 400

Prognos 2011
-116 000
-116 000

Budget 2012
-19 700
-19 700

Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås, upphandlar denna genom olika
entreprenader. Fr.o.m 2012 tar regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom en skatteväxling
och täcker genom ett aktieägartillskott skillnaden mellan Västtrafiks kostnader och intäkter.
Trafikutbudet följer trafikförsörjningsplanen. Genom aktieägaravtalet har kommunerna givits
tillfälle att genom tillköp höja ambitionsnivån för Västtrafik. För Borås del gäller detta gratis resor
för pensionärer under lågtrafik samt gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade och enhetstaxa.
.

Kc6

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till handlingsprogram för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
Kommunstyrelsen tillstyrker att handlingsprogrammet utformas på det vis som föreslagits av Södra
ÄlvsborgsRäddningstjänstförbund och avge remissyttrande enligt upprättat förslag.

2011-12-28

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-29

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0791 015
Handläggare: Anna Granlund, tfn 352905
Datum/avdelningschef: 2011-12-27/SS

Programområde: 1

REMISSVAR
2012-01-09

1 (3)
2011/KS0791 015

Stadskansliet

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Förslag till handlingsprogram för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds dnr 11/1522

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram för perioden 2012-2015. Det rubricerade förslaget har
upprättats enligt vad som framgår av förbundsordningen och utgör direktionens
styrdokument för verksamheten. Det anger ramar, inriktning för verksamheten
samt övergripande mål. Ett annat syfte med dokumentet är att underlätta extern
och intern kommunikation i dessa frågor.
Handlingsprogrammet omfattar verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor, krisberedskap och annat säkerhets- och trygghetsskapande arbete
som SÄRF bedriver. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska programmet också
innehålla mål för verksamheten, risker för olyckor som finns inom kommunen
och som kan leda till räddningsinsats, hur det olycksförebyggande arbetet och
räddningsinsatser är organiserade och planerade (3 kap. §§ 3 och 8).
Ett sådant här handlingsprogram skall antas för varje ny mandatperiod. Ett
upprättat förslag har därför översänts till bl.a. SÄRF:s medlemskommuner för
samråd. Efter samrådet beslutar SÄRF:s direktion om handlingsprogrammet.
Nämndens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker att handlingsprogrammet utformas på det sätt som
föreslagits av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Nedan följer några
kommentarer.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Borås Stad arbetar med trygghet och säkerhet ur ett brett perspektiv, före –
under, och – efter. I detta arbete ingår samverkan som en frivilig del men också
som lagreglerad uppgift i vissa hänseenden. SÄRF är en betydelsefull aktör som
samverkande part och som en deltagande aktör i kommunens arbete, bl.a. genom
sina erfarenheter och kunskaper. Att SÄRF:s breda uppdrag återspeglas i
handlingsprogrammet kan därför anses vara angeläget.

REMISSVAR
2012-01-09
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Stadskansliet
Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stads arbeten

I Borås Stad bedrivs ett aktivt och brett säkerhetsarbete, både internt och mer
samhällsinriktat. Risk- och sårbarhetsanalyser, skadeförebyggande- och
trygghetsskapande arbeten, utbildningar, övningar, planering och praktisk
hantering är några exempel. Arbetet bedrivs på egen hand och i samverkan.
Verktyg i arbetet är bl.a. kommunens risk- och sårbarhetsanalys och plan för eget
förebyggande arbete.
SÄRF:s breda uppdrag

Det översända förslaget följer i stort sett det nu gällande handlingsprogrammet.
Det framgår av remisskrivelsen. Av förbundsordningen framgår SÄRF:s breda
uppdrag inom säkerhets- och trygghetsområdet. Att denna bredd även
återspeglar sig i handlingsprogrammet kan därför anses vara viktigt. Det
upprättade förslaget visar också på ambitionerna att säkra egen funktionalitet
(t.ex. s. 13 och 33), vilket kan sägas utgöra en del i att säkra förmågan att utföra
givna uppdrag.
SÄRF:s medverkan i medlemskommunernas arbeten och egen funktionalitet

SÄRF:s uppdrag framgår av förbundsordningen. Bl.a. är förbundet en aktör i
arbetet med och utvecklingen av samhällets trygghets- och säkerhetsarbete.
SÄRF:s erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla i detta arbete. Under 20102011 har förbundet bl.a. medverkat i arbetet med att ta fram en ny risk- och
sårbarhetsanalys. Denna analys nyttjar sedan SÄRF själva som underlag till
översänt handlingsprogram, vilket gör att analysen kan göras ur fler perspektiv
och med olika kompetensprofiler.
Kommunikation och förankring av det nya handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet ska kunna användas för intern och extern
kommunikation. Detta framgår i inledningen av dokumentet. För detta ändamål
föreslås att en strategi eller plan tas fram för hur programmet ska kommuniceras
och förankras.
Uppföljning

I denna version av handlingsprogrammet har avsnittet om uppföljning och
utvärdering utökats. Detta kan anses vara positivt, samt att det framgår vem som
svarar för uppföljningen och utvärderingen samt var denna skall redovisas.
För att öka läsbarheten i handlingsprogrammet kommer ett några
kompletterande dokument att upprättas (s. 35), däribland utbildnings- och
övningsplaner, verksamhetsplaner, tillsynsplan etc. Det bör vara eftersträvansvärt
att ta fram dessa i närtid. Vidare bör en tredje kolumn kompletteras tabellen där
det framgår för vilket intervall respektive dokument gäller. T.ex. ”(dokument)
Tillsynsplan LSO och LBE, (beslutas av) Räddningschefen, (giltighetstid) 1-årig”.
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Stadskansliet
Särskilda underlag
I detta ärende har några förvaltningar tillfrågats om att inkomma med
synpunkter på det översända förslaget till Stadskansliet. Detta som underlag till
Kommunstyrelsens remissyttrande. Det bör nämnas att tiden varit knapp.
Positivt är att Fritids- och folkhälsoförvaltningen respektive Miljöförvaltningen
inkommit med synpunkter. Dessa har i möjligaste mån beaktats i remissvaret.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stormberg
Kommunchef

Bilagor:
1.

Underlag från Fritids- och folkhälsonämnden

2.

Underlag från Miljöförvaltningen

REMISSVAR
Datum
2011-12-22

Handläggare
Tommy Jingfors

1 (1)
Dnr
2011/FF0484 170

Kommunstyrelsen

Förslag till handlingsprogram för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0791

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det föreliggande handlingsprogrammet
för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och betonar vikten av det
förebyggande säkerhets- och trygghetsskapande arbetet i kommunen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde finns det förebyggande
folkhälsoarbetet. Här sker bl.a. ett drogförebyggande och ett trygghetsskapande
arbete, inte minst i samarbete med föreningslivet i kommunen. SÄRF:s
medverkan, genom sin erfarenhet och kunskap, i kommunens förebyggande
arbete har stor betydelse när vi bl a certifierar föreningar som ”trygg och säker
förening”.
Nämndens yttrande i sin helhet
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetat förslag
till handlingsprogram för perioden 2012 – 2015. Förslaget är utsänt för samråd.
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde finns det förebyggande
folkhälsoarbetet. Här sker bl.a. ett drogförebyggande och ett trygghetsskapande
arbete, inte minst i samarbete med föreningslivet i kommunen. SÄRF:s
medverkan i kommunens förebyggande arbetet är viktigt. SÄRF:s erfarenhet och
kunskap har stor betydelse när vi bl.a. certifierar föreningar som ”trygg och säker
förening”.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Kc7

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om tillsyn gällande webbpublicering
På grund av den korta svarstid som Datainspektionen angivit har Kommunstyrelsens ordförande yttrat
sig på Kommunstyrelsens vägnar den 19 december.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.

2011-12-28

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-29

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0844 005
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2011-12-28/GB

Programområde: 1

1 (2)
2011-12-19

2011/KS0844 005

Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM

Beslut om tillsyn gällande webbpublicering
(Datainspektionens diarienummer 1787-2011)

Borås Stad, Kommunstyrelsen, har av Datainspektionen, genom skrivelse den 7
december 2011, anmodats att svara på ett antal frågor kring hur personuppgifter
behandlas i samband med webbpublicering. Frågorna ställs bl.a. mot bakgrund
av att det inkommit ett klagomål till Datainspektionen gällande publicering av
personuppgifter på den s.k. Postlistan som är en förteckning över inkomna
allmänna offentliga handlingar till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen lämnar med anledning härav nedanstående svar.

Vilken nämnd är personuppgiftsansvarig för Postlistan?
Kommunstyrelsen.

Är Postlistan kopplad till ett bakomliggande diarieföringssystem,
ärendehanteringssystem eller liknande?
Stadens ärendehanteringssystem (LIS) producerar en dagvis förteckning över de
händelser som diarieförts. Utifrån den listan görs ett urval och de valda
ärendena/händelserna förses i förekommande fall med en länk till de inkomna
handlingarna. Postlista med länkar görs tillgängliga via stadens
webbpubliceringsverktyg. Borås stad använder inte någon automatiskt
webbpubliceringsfunktion för Postlistan. Rutinen är helt manuell.

Beskriv utförligt era rutiner och riktlinjer för webbpublicering i Postlistan
(av redogörelsen skall framgå vilka personuppgifter som publiceras, om materialet
förhandskontrolleras före publiceringen, vem som ansvarar för bedömningen av vad som skall
publiceras (gäller även länkade dokument, vem ansvarar för publiceringen och eventuellt
borttagande av uppgifter, vilka eventuella rutiner som finns för maskering eller anonymisering
av personuppgifter, hur länge uppgifterna sparas (finns tillgängliga) på webben. I samband
med att den ankomna posten till Kommunstyrelsens granskas och fördelas av
Kommunsekreteraren sker också granskning/bedömning av vilka uppgifter som
skall ingå i den webbpublicerade Postlistan. Härvid sker också bedömning av om
det skall förekomma länkade dokument till de uppgifter som ingår i Postlistan.
Det är således Kommunsekreteraren som i sin tjänst har till uppgift att granska
och fördela inkomna ärenden och övrig post till Kommunstyrelsen som också
ansvarar för granskning och publicering av den sammanställda Postlistan.
Uppgifterna finns tillgängliga under en vecka (det finns aldrig mer än fem

2 (2)
2011-12-19

2011/KS0844 005

veckodagars Postlista tillgänglig på nätet). Det är alltså utifrån den totala
mängden diarieförda händelser som urvalet sker till det som publiceras som
Postlista.
Det är endast personuppgifter som bedöms vara harmlösa och inte kränkande
för den enskilde individen som publiceras.
Maskering/anonymisering förekommer då omfånget av de uppgifter som
behöver maskeras är litet (exvis ett personnummer). I andra fall sker ingen
länkning alls.

Har ni tagit fram skriftliga instruktioner för webbpublicering skall dessa
bifogas svaret.
Några skriftliga instruktioner är ej framtagna.

Ulf Olsson (S)
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef

Kopia till
Personuppgiftsombudet

KU1

BESLUTSFÖRSLAG

Motion: Riktiga gatuadresser till våra boenden!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

111219

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-20
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2011/KS0586 730

Kommunfullmäktige

Motion: Riktiga gatuadresser till våra boenden!
Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 augusti 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnderna att genomföra lämpliga
namnändringar i enlighet med motionens budskap. I motionen framgår att alla
som bor på särskilt boende ska ha en faktisk och fysisk adress. Motionärerna ser
det som ett sätt att värna om den personliga integriteten.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna samt Centrala
pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Öster samt Centrala Pensionärsrådet tillstyrker
motionen i sin helhet. Stadsdelsnämnd Öster beslutade den 24 maj 2011 att
samtliga vård- och omsorgsboende inom Stadsdel Öster ska anges med
gatuadresser. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget i motionen att alla
boenden ska ha en fysisk adress, med tillägget att de dessutom kan ha kvar
namnet på boendet. Nämnden framför att det finns boenden som har så kända
och vedertagna namn att det kan vara en nackdel för de boende om namnet inte
finns kvar.
Utifrån ovanstående remissyttranden föreslås att alla vård- och omsorgsboenden
ska ha en angiven fysisk adress och att de även kan välja att ha kvar det
nuvarande namnet på boendet i sin adress.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION

Riktiga gatuadresser till våra boenden!

Det är självklart att alla ska ha en faktisk och fysisk adress att hänvisa till när någon frågar var
man bor. Detta bör naturligtvis även omfatta de som bor på särskilda boenden inom
äldreomsorgen! I dagsläget är det flertalet boenden som följer denna princip men långt ifrån
alla och resultatet blir att gatunamn blandas med beteckningar som ”Agamemnon” och
”Klibbskivlingen” t.ex.
Vi anser att detta är en fråga om att värna den personliga integriteten och på så vis säkerställa
att ingen blir särbehandlad pga. individens boendeförhållanden.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
att uppdra åt Stadsdelsnämnderna att genomföra lämpliga namnändringar i enlighet med
motionens budskap.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Lars Dahlén (M)
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Reglemente för Kommunala handikapprådet i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta reviderat reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet. Reglementet gäller från 1 mars 2012.
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Kommunfullmäktige

Revidering av Reglemente för Kommunala
handikapprådet i Borås kommun
Funktionshinderrådets reglemente ändrades senast 2005. I samband med arbetet
att revidera den Handikappolitiska planen som resulterade i Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning
konstaterades att reglementet behöver revideras. Avvaktade med revidering av
reglementet med anledning av en eventuellt ny förvaltningsorganisation.
I föreslaget nytt reglemente har felaktigheter som uppstått efter ändring av
förvaltningsorganisationen i Borås Stad rättats till.
Ordet handikapp används inte lika mycket idag som förr varför Socialstyrelsens
Terminologiråd 2007 föreslog att begreppet försvinner då alltfler använder
begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Detta är åtgärdat i bifogat
förslag.
Förslag att rådet ska ha fjorton ledamöter, syftet är att de enskilda föreningarna
får större ansvar för Funktionshinderrådets verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta reviderat reglemente för Kommunala funktionshinderrådet.
Reglementet gäller från 1 mars 2012.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
Bilagor: Förslag till reglemente för Kommunala funktionshinderrådet i Borås
Stad

Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR)

Nuvarande lydelse

Reglemente för Kommunala
Handikapprådet (KHR) i Borås kommun

014:7

Föreslagen ny lydelse

Reglemente för Kommunala
Funktionshinderrådet (KFR)
i Borås Stad

Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20,
ändrat 2005-08-18, 2012Gäller från 2012-

§1

Syfte

Handikapprådet är Borås kommuns referenssamrådsorgan med handikappföreningarna.

Funktionshinderrådet är Borås Stads

Handikapprådet har till syfte att

Funktionshinderrådet


verka för funktionshindrades jämlikhet
och fulla delaktighet i samhället
funktions-

verka för jämlikhet och full delaktighet i
samhället för personer med


vara organ för ömsesidig information
mellan handikappföreningarna och kommunen

nedsättning


ge funktionshindrade medinflytande och insyn
i den del av kommunens verksamhet som berör dem

ge kommunen information om de funktionshindrades behov av anpassning av fysisk miljö
och information, om hjälp- och servicebehov
samt bemötandefrågor.

§2

personer med funktionsnedsättning

ge kommunen information om behov av
anpassning av fysisk miljö och information,
hjälp- och servicebehov samt bemötandefrågor för personer med funktionsnedsättning

Uppgifter

Handikapprådet ska behandla allmänna handikappfrågor och har därvid särskilt till uppgift att

Funktionshinderrådet ska behandla
allmänna funktionshinderfrågor...


framföra synpunkter på principerna för hur den fysiska miljön
(gator, offentliga byggnader, bostadsmiljöer m m) ska
utformas för att underlätta för funktionshindrade,
ning

personer med funktionsnedsätt-


framföra synpunkter på principerna för hur kommunens
information ska kunna vara tillgänglig och begriplig också
för personer med funktionshinder
funktionsnedsättning

framföra synpunkter om de funktionshindrades hjälpoch servicebehov och på bemötandefrågor

Kommunal författningssamling för Borås 2002

framföra synpunkter om hjälpoch servicebehov och bemötandefrågor för personer med
funktionsnedsättning

014:8

Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR)


framföra förslag på hur Borås kommun kan öka
medvetenheten allmänt i samhället och speciellt bland
kommunens anställda om människor med funktionsnedsättning, personer med funktionsnedsättning
om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad
de kan bidra med

bevaka funktionshindrades situation beträffande bostad, bevaka situation beträffande bostad,
sysselsättning, utbildning, fritid, kultur m m
sysselsättning, utbildning, fritid ,
kultur mm för personer med
funktionsnedsättning
medverka i uppföljningen av kommunens
handikappolitiska plan genom att efter granskning
av förvaltningarna/bolagens redovisning av
handikappolitiska åtgärder under året framföra
rådets kommentarer och förslag till kommunstyrelsen.

medverka i uppföljningen av
kommunens program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning genom att......

-

yttra sig i ärenden som remitteras till handikapprådet.

funktionshinderrådet

§3

Organisation

Handikapprådet väljs för fyra år och mandattiden ska
sammanfalla med kommunfullmäktiges mandatperiod.

Funktionshinderrådet

Handikapprådet är knutet till kommunstyrelsen.

Funktionshinderrådet

Rådet har sju ledamöter och lika många ersättare.
Kommunstyrelsen utser två ledamöter med ersättare och
handikappföreningar fem ledamöter med ersättare.

Rådet har fjorton ledamöter.
Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter
och handikappföreningarna tio ledamöter.

Kommunens representanter skall företräda såväl de
tekniska verksamheterna som äldre- och handikappomsorgen.

funktionshinderverksamheten

Kommunstyrelsen utser ordförande. Handikappföreningarna utser vice ordförande.
Samtliga lokala handikappföreningar och kommunens förvaltningar
och bolag har rätt att väcka frågor i rådet och har vid dessa
tillfällen rätt att närvara då ärendet behandlas.
Varje nämnd kan utse en tjänsteman med speciellt ansvar
för information till och samråd med handikappföreningarna.
Sådan tjänsteman ska finnas vid Stadsbyggnadskontoret,
Gatukontoret, Lokalförsörjningskontoret, Kulturkontoret,
ars/bolags
Utbildningskontoret, Fritids- och turistkontoret,kommundelskontoren och sociala blocket.

Alla förvaltningar och bolag ska utse en
tjänsteman som kontaktperson med
ansvar för information och samråd med
till
föreningarna.Vissa förvaltningverksamhet har mera anknytning till
till frågor om tillgänglighet, delaktighet
och jämlikhet. Dessa förvaltningar/bolag
ska systematisera sina kontakter med
föreningarna genom samverkansgrupper.

Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR)

§4

014:9

Administration

Kommunledningskansliet administrerar kommunala
handikapprådet och utser sekreterare i rådet.

Stadskansliet
funktionshinderrådet

Rådet sammanträder när ordföranden finner det
påkallat, dock minst fyra gånger per år.
I övrigt beslutar rådet om sina egna rutiner.
Kommunens handikappkonsulent deltar
vid rådets sammanträden. Handikapprådet har rätt att till
tillgänglighetskonsulent.......
sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän.

Kommunens handikappkonsulent
och
Funktionshinderrådet

Kommunstyrelsen beslutar om anpassningar av
reglementet med anledning av förändringar i den kommunala organisationen.

§5

Ersättning

Ersättning till handikapprådets ledamöter och ersättare utgår
enligt kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser för
ersättningar till kommunens förtroendevalda.

Kommunal författningssamling för Borås 2002

funktionshinderrådets

KU3

BESLUTSFÖRSLAG

Rätten att få åldras tillsammans
Stadskansliet har upprättat yttrande över Socialdepartementets betänkande Ds 2011:33 Rätten att få
åldras tillsammans.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Tillstyrka betänkandet som helhet med beaktande av vissa synpunkter

111221

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0686 730
Programområde: 3
Handläggare: Carin Liesén Lindqvist, tfn 033-35 30 72
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Ingegerd Eriksson

SOCIALDEPARTEMENTET

Yttrande över betänkande Ds 2011:33 Rätten att
åldras tillsammans – en fråga om skälighet,
värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
Sammanfattning
Förslaget syftar till att i socialtjänstlagen förstärka äldre sammanlevande
personers rätt att bo tillsammans på särskilt boende trots att enbart en av
parterna har behov av sådant boende. Utifrån resonemang om den enskildes rätt
till värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande pekar utredningen på
juridiska och ekonomiska aspekter och visar kommuners olika sätt att hantera
frågan.
I Borås Stad finns en uttalad politisk vilja att låta par fortsätta sitt liv tillsammans
även på särskilt boende. I snitt handlar det om ca åtta par där en av parterna varit
medföljande utan eget behov av särskilt boende. Största svårigheten att kunna
erbjuda ett bra boende är då en av makarna är demenssjuk.
Borås Stad tillstyrker förslaget.
Synpunkter
3.2 Pågående satsningar
Trygghetsboenden kräver inte beslut enligt socialtjänstlagen och kommunerna
har inte anvisningsrätt utan bistår med grundpersonal dagtid och hemtjänst vid
behov. Efter överenskommelse med fastighetsägaren kan kommunen avtala viss
förtur för prioriterade grupper. Boendeformen kommer att vara utmärkt för
makar/sammanboende där man kompenserar varandras svagheter och kan
komplettera med hemtjänstinsatser och tekniska lösningar men räcker sällan då
någon av parterna är demenssjuk eller har omfattande behov av somatisk vård.
Belastningen på den friska parten blir då ofta alltför stor.
4.1.2 Hyreslagstiftning
Borås Stad har i många år strävat efter att skapa fullvärdiga bostäder inom
särskilt boende, med hyresavtal inkl besittningsrätt också inom
blockförhyrningen. Att se dessa bostäder enbart som ett underordnat moment i
vård och omsorg är tveksamt, inte minst då brukaren bör vara trygg med att
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Ingegerd Eriksson
hon/han kan bo kvar även när behovet ändras. Där boendet av olika skäl inte
fungerar längre bör brukaren erbjudas ett mer lämpligt boende att ta ställning till.
Att låta medföljande maka/sambo räknas som inneboende eller gäst på särskilt
boende är inte värdigt. Har paret sett sig som likvärdiga inom äktenskapet/som
sammanboende ska medföljande inte behandlas som ett tillbehör på äldre dagar.
Båda parterna bör därför ha rätt till ett gemensamt hyreskontrakt.
Möjligheten att hyra ut sin ordinarie bostad under en period som medföljande på
särskilt boende är en juridisk konstruktion som få äldre i praktiken kan tänka sig
såvida det inte är till en nära släkting. Många har inte råd att behålla sin ordinarie
bostad parallellt med kostnad för särskilt boende. Lösningen blir därför nästan
alltid att paret antingen dela på sig eller att båda flyttar till ett gemensamt särskilt
boende.
4.2 Handläggning och dokumentationsregler
Ett separat beslut om parboende skulle kunna innebära att efterlevande utan eget
behov av det särskilda boendets insatser skulle erbjudas ett annat bättre anpassat
boende t ex trygghetsboende när brukaren avlider. Ett sådant beslut skulle kunna
frigöra personalresurser och större lägenheter på det särskilda boendet till nya
par med behov av sådant boende, och samtidigt stärka efterlevande maka/sambo
att gå vidare i sitt liv. Ett separat beslut om parboende bör ge ökad tydlighet
speciellt i kommuner där besittningsskydd saknas i hyresavtalet, och rättsäkerhet
eftersom det skulle bli överklagningsbart. Det skulle också synliggöra
socialtjänstlagens intentioner att ge närstående ett eget stöd i vårdsituationer,
även då del av vården utförs av medföljande maka/sambo inom särskilt boende.
4.3 Reglering av parboende i socialtjänstförordningen
Syftet är genomgående mycket tydligt i förslaget. Däremot kan ”båda beredas
plats i samma boende” tolkas så att par med två skilda lägenheter i varsin del av
samma boende ändå p g a bemanningsskäl hålls åtskilda trots uttalad vilja att bo
ihop. Problemet uppkommer när den ene är demenssjuk och den andre har
somatisk sjukdom om båda behöver ”transportstöd”. Förslagstexten bör
kompletteras med en mening om rätt att vid behov få ledsagning mellan
avdelningarna för att underlätta parets vardagsumgänge.
5 Skälen till förslaget – Regler och rättspraxis för parboende i särskild boendeform för äldre
Att förslaget utgår från skälig levnadsnivå och helhetssyn inkl sociala och
psykologiska aspekter är positivt. Även om hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt
boende räcker långt så finns det många par som bor kvar hemma väl länge för att
slippa skiljas åt den sista perioden av livet.
5 Skälen till förslaget – Möjligheter till valfrihet för parboende
Eftersom lagändringen kan ge många olika lösningar i olika kommuner bör det
även ske en översyn av socialförsäkringens tolkning av begreppen
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ensamstående/sammanboende i allmänna pensioner och bostadstillägg.
Beloppen är högre för ensamstående. Det är viktigt att samsyn finns när
kommunen beräknar vård- och omsorgsavgift och att det är konsekvent när
medföljande makes boende är ”glidande” som vid inneboendediskussioner.
6.1 Konsekvenser
Kommuner behöver ha beredskap för att hitta lösningar för parboende. Idag
strävar kommunerna efter att ha få lediga lägenheter inom särskilt boende p g a
kostnadsbilden. Det är svårt att skapa dubbletter om de inte efterfrågas i
tillräcklig utsträckning. I akuta lägen lyckas kommunerna ändå att hitta lösningar
för parboende, men ändringen i lagtexten innebär att planeringen för att ta emot
par måste bli bättre. För att möjliggöra detta krävs riktade statsbidrag som täcker
kommunernas merkostnader för att kunna erbjuda ett värdigt parboende, vilket
innebär fler tvårumslägenheter och i vissa särskilda boenden också förstärkt
personalbemanning.
Borås Stad tillstyrker förslaget.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

KU4

BESLUTSFÖRSLAG

Utvärdering av ACTION-tjänsten
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjerna för ACTION-tjänsten upphör omgående att gälla.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att utforma arbetssätt med IKT-lösningar inom äldreomsorgen i Borås Stad.
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Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
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Ja
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Kommunfullmäktige

ACTION-tjänsten
Bakgrund
ACTION-tjänsten har sedan den 1 april 2004 varit en insats i ordinarie
verksamhet inom äldreomsorgen. ACTION är ett IT-baserat stöd för vård- och
omsorg och består av följande tjänster;
Pedagogiskt hjälpmedel, som klargör vilket stöd och hjälp som kan fås i
samhället och i vårdrelationer.
 Kunskap och träningsprogram om vård i det dagliga livet (förflyttning,
inkontinens, mat och dryck, akuta situationer, stroke, demens, trycksår och
vård i livets slutskede). I tjänsten ingår också kognitiva och fysiska träningsoch avslappningsprogram samt ACTION- TV med föreläsningar och
underhållning
 Bildtelefon för kontakt med ACTION –centralen och övriga användare i
ACTION- nätverket samt anhöriga på distans.
 Tillgång till Action-centralen som användarna kan ringa till för vägledning råd
och stöd. ACTION-centralen erbjuder kunskap och utbildning för äldre och
anhöriga direkt i hemmet
 Tillsammans med användarna har personalen på centralen startat ett
ACTION -café där de som vill kan träffas.
 Utbildning för familjerna, och personal inom vård och omsorg, att använda
ACTION -tjänsterna. Tillgång till internet och e-mail finns.
Under hösten 2006 genomförde Revisionskontoret i samarbete med
Kommunledningskansliet en utvärdering av ACTION-tjänsten. Användarnas
uppfattning var att ACTION i stor utsträckning bidragit till ökad kvalitet i det
dagliga livet. Av den sammanfattande bedömningen framgår att ACTIONtjänsten bör fortsätta att ingå som en del i de ordinarie insatserna inom
äldreomsorgen. ACTION-tjänsten har satt Borås Stad på kartan när det gäller
IT-baserade stöd för vård och omsorg i hemmet.
Nuläge
ACTION-tjänsten har under åren utvecklats. Riktlinjerna för ACTION-tjänsten
som Kommunfullmäktige antog den 18 mars 2004 bör därför upphöra att gälla.
ACTION- leva med demens är en ny inriktning där Borås Stad deltagit under
utvecklingsfasen. Verksamheten etablerar kontakt med familjerna i ett tidigt
skede och kan ge stöd. Istället för att isolera sig ges möjlighet att komma i
kontakt med andra i samma situation.
Antalet användare har varit stabilt under de senaste fem åren, ca 50-55
användare. Under 2010 har en omfattande utvärdering av ACTION- tjänsten i
Borås Stad genomförts av ACTION Caring. Resultatet överensstämmer med
tidigare utvärderingar. Användare av ACTION-tjänsten framhåller att tjänsten
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bidrar till ökad kvalitet i det dagliga livet, underlättar kvarboende i det egna
hemmet och bidrar till att minska ensamhet och isolering.
Idag finns inom äldreomsorgen förutom ACTION också Phoniro, Posifon,
Mobipen, Caredo mm.

 ACTION är ett IT-baserat stöd för vård och omsorg. Inkluderar dator,
mjukvaruprogram, bildtelefoni, utbildning, råd, stöd och vägledning samt
teknisk support.
 Phoniro är ett digitalt nyckellås till ytterdörren som man styr via sin mobil.
 Posifon är ett trygghetslarm med GPS funktion. Brukaren kan genom denna
ringa och larma till anhöriga och vårdpersonal. Ser ut som ett armbandsur.
 Mobipen är ett dokumentationsverktyg där man registrerar vilka insatser som
gjorts hos brukaren. Används av vårdpersonal.
 Caredo är ett hjälpmedel för anhöriga. Innehåller olika delar som gör att den
anhöriga kan få snabb information om valda delar av brukarens
företaganden, t ex kan caredon vara programmerad så att den anhöriga får
information om brukaren lämnar sin bostad.

Framtiden
En omfattande utveckling och forskning inom området Teknik för äldre pågår
inom hela världen. Forskningen visar att via olika IKT-lösningar (informations
och kommunikationsteknologi) finns det stora möjligheter att effektivisera och
öka kvaliteten inom vård och omsorg för äldre och deras anhöriga. Det finns
idag flera utvecklade system för att underlätta vardagen i hemmet. Det är viktigt
att varje individ får ett anpassat stöd. Det finns idag också stora möjligheter att
använda IKT-lösningar i verksamhet/organisation. Allt fler kommuner och
landsting planerar och skriver handlingsplaner för införande och användning av
IT i större skala. Stadsdelsnämnden Öster föreslås få ansvaret för att utforma,
prova, utvärdera och sprida nya arbetssätt som bygger på att det finns flera IKTlösningar att välja bland inom äldreomsorgen i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjerna för ACTION-tjänsten upphör omgående att gälla.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att utforma arbetsätt med IKT-lösningar inom
äldreomsorgen i Borås Stad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Kommunfullmäktige

Arrendeavtal med ASTA AB avseende upplåtelse
av mark för en trafiksäkerhetsanläggning på
Hällered
ASTA – Active Safety Test Area AB, som ägs av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och Chalmers, är ett samverkansprojekt och stöds av bl.a.
Test Side Sweden, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Saab Automobile,
Scania, Trafikverket och Vinnova. Bolaget har för avsikt att anlägga en provbana
för provning av så kallade aktiva trafiksäkerhetssystem för fordonsindustrin.
Dessa system fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem, som
t.ex. säkerhetsbälte och krockkudde. Projektet är en strategisk satsning för att
skapa nya arbetstillfällen och långsiktiga förutsättningar för forskning och
fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen, som planeras, kommer att
bli en samlingsplats där företag får tillgång till en världsunik provplats.
För att fullfölja projektet har ASTA AB sökt Borås Stads medverkan genom att
få arrendera mark som kommunen förvärvat. Annat samhälleligt stöd beräknas
erhållas genom t.ex. finansiering från Västra Götalandsregionen och
Tillväxtverket.
ASTA AB har tecknat ett köpeavtal med ägaren till fastigheten Hällered 1:33 om
att få förvärva cirka 380 hektar av fastigheten, vilket motsvarar marken väster om
riksväg 180. Avtalet är bl.a. villkorat av att köpeavtal och arrendeavtal, mellan
ASTA AB och Borås Stad, godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft samt att den pågående detaljplanen över
området vinner laga kraft och att ASTA AB:s förvärv av del av Hällered 1:33
från den ursprunglige säljaren fullbordas.
Slutresultatet av avtalen är att Borås Stad äger marken som anläggningen
kommer att ligga på och att ASTA AB, som operatör, genom ett arrendeavtal
arrenderar marken av kommunen. Borås Stads skogsavdelning kommer att sköta
och förvalta den skogsmark som inte omfattas av provbanan.
Som ett led i att Borås Stad skall vara slutlig ägare till fastigheten har kommunen
låtit utföra en oberoende skogsvärdering i vilken endast hänsyn tagits till det
skogliga värdet. Värdet på skogen värderades till 26 947 000 kronor. Detta värde
ligger till grund för arrendeavgiften. Arrendeavgiften är satt till 210 000 kr/år och
baseras på den totala yta, cirka 600 000 kvm, som ASTA AB kommer att nyttja
såsom ytor för vägar, byggnader, stängsel och bevakningsväg m.m.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen godkänner upprättat arrendeavtal med ASTA AB för genomförandet av en
trafiksäkerhetsanläggning på del av fastigheten Hällered 1:33

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Britt Andersson
Markchef

Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
Kommunen och ASTA – Active Safety Test Area AB, 556802-4946, c/o SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 BORÅS, nedan kallad Arrendatorn,

ARRENDEAVTAL
1. Arrenderat område
1.1
Kommunen upplåter till Arrendatorn ett markområde om cirka 60 hektar markerat på
bifogade kartor, bilagor 1.
1.2
Arrendatorn kan göra mindre utökningar (max 3 hektar) av arrendeområdet i direkt
anslutning till det specificerade arrendeområdet under ett kalenderår utan Kommunens
godkännande i förväg. Skulle en utökning ske skall arrendeavgiften regleras den 1 januari
varje år i enlighet med avsnitt 6.1 för dessa områden.
Om träd behöver avverkas vid dessa mindre utökningar skall Kommunen kontaktas.
Arrendatorn ansvarar för nödvändig utsättning och Kommunen ansvarar för avverkning
och borttransport. Skogen etc tillfaller Kommunen. Kommunen ansvarar för kostnader
hänförliga till omhändertagandet av den avverkade skogen. Kommunen medges tillträde
till arrendeområdet i syfte att tillgodogöra sig skogen. Eventuella skador som kan uppstå
på Arrendatorns anläggningar eller på arrendeområdet och som är hänförliga till
Kommunen skall bekostas av Kommunen.
2. Ändamål med arrendet
2.1
Upplåtelsen sker för att Arrendatorn på arrendeområdet skall bedriva verksamhet enligt
vad som anges nedan eller därmed jämförlig verksamhet.
Det bolag som är Arrendator är ett samverkansprojekt mellan industri, institut, akademi
och samhälle och är en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och långsiktiga
förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland.
Arrendatorn planerar att uppföra en anläggning (”ASTA-anläggningen”) som kommer att
bli en samlingsplats där företag får tillgång till en världsunik provplats. ASTAanläggningen är en ny innovationsmiljö och testinfrastruktur där svensk och europeisk
fordonsindustri och forskare kan skapa utveckling och demonstrationer av avancerad
säkerhetsteknik för fordon och infrastruktur. Arrendatorn vill investera i fast och
permanent infrastruktur, byggnader, och provutrustning. ASTA-anläggningen kommer att
utnyttjas av främst industri, institut, högskola och myndigheter.
2.2
För att uppnå ändamålet såsom det är beskrivet i avsnitt 2.1 ovan har Arrendatorn rätt att
på det arrenderade området uppföra vägar, byggnader och andra anläggningar som kan
anses nödvändiga.
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2.3
Arrendatorn ansvarar för och bekostar att verksamheten bedrivs i enlighet med vid var tid
gällande lagstiftning.
3. Arrendetid och uppsägning
3.1
Vid tidpunkten för detta avtals ingående är Kommunens förvärv av fastigheten, på vilken
arrendeområdet är beläget, från Arrendatorn inte fullbordat. Mot bakgrund av att
tidpunkten för tillträde till fastigheten inte exakt kan anges skall arrendetiden påbörjas den
dag Kommunen tillträder fastigheten och skall gälla i tjugofem (25) år från denna
tidpunkt dock att arrendetiden skall löpa till utgången av en månad varför arrendetiden
kan bli något längre än 25 år.
Parterna skall i anslutning till att köpet av fastigheten fullbordas skriftligen bekräfta den
arrendetid som gäller.
3.2
Den ömsesidiga uppsägningstiden är fem (5) år och sker inte uppsägning förlängs
arrendet med tio (10) år i taget.
3.3
Kommunen har ej rätt att sälja fastigheten till annan part utan Arrendatorns skriftliga
godkännande.
3.4
Vid arrendets utgång äger Kommunen inte rätt att sälja den del av fastigheten som ej
berörs av Kommunens verksamhetsområde för annan verksamhet än ASTAanläggningen utan att först erbjuda Arrendatorn möjlighet att förvärva denna del av
fastigheten. Värdet på den delen av fastigheten skall bestämmas av en oberoende
värdering utförd av annan part.
4. Arrendeavgift
4.1
Den årliga arrendeavgiften är tvåhundratiotusen (210 000) kronor och faktureras årsvis i
förskott till av Kommunen anvisat konto. I arrendeavgiften ingår eventuella kostnader för
fastighetsskatt som Kommunen kan ha. Arrendeavgiften är bestämd med utgångspunkt i
att Kommunen har rätt att tillgodogöra sig värdet av skogen på arrendeområdet samt
förbehållit sig rätten till jakten och fisket på det arrenderade området, se avsnitt 14 nedan.
5. Index
5.1
Arrendeavgiften indexregleras efter konsumentprisindex (KPI) med oktober månad 2011
som bas för indextalet. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än 210 000 kronor.
Om index föranleder justering av arrendeavgiften skall justeringen ske per den 1 januari
efter den oktober månad där index höjts i förhållande till oktober 2011.
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6. Reglering av arrendeavgiften
6.1
När ASTA-anläggningen är utbyggd skall justering av arrendeavgiften ske baserad på
arrendeområdets storlek. Arrendeområdet avser de områden som inte kan tas i anspråk
för skogsbruk. Kommunen äger rätt att reglera arrendeavgiften vid eventuell utökning av
arrendeområdet. Samma beräkningsprincip skall då användas som vid beräkning av
ursprungligt arrende.
7. Kostnader
7.1
Arrendatorn ansvarar för de kostnader som är hänförliga till Arrendatorns verksamhet.
8. Upplåtelse i andra hand
8.1
Arrendatorn har med Kommunens skriftliga godkännande rätt att upplåta det arrenderade
området i andra hand under förutsättning att andrahandsupplåtelsen sker i enlighet med
det ändamål som anges i detta avtal.
9. Överlåtelse
9.1
Arrendatorn får inte överlåta arrenderätten utan Kommunens skriftliga medgivande. Se
dock punkt 17 nedan.
10. Arrendeområdets skick
10.1
Arrendeområdet upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla
arrendeområdet i ett vårdat skick och att bedriva verksamheten på fastigheten i enlighet
med lagar, föreskrifter och tillstånd.
10.2
Vid arrendets upphörande är Arrendatorn inte skyldig att bortföra de anläggningar,
byggnader, vägar, eller dylikt som Arrendatorn uppfört på det arrenderade området i
enlighet med avsnitt 2.2 ovan.
10.3
Vid arrendets upphörande skall området återlämnas fritt från miljöföroreningar. I annat
fall tillåts Kommunen att på Arrendatorns bekostnad och utan hans vidare hörande
vidtaga erforderliga åtgärder.
11. Byggnader
11.1
Befintliga byggnader, det vill säga byggnader som uppförts innan datum för
undertecknande, inom arrendeområdet skall förvaltas av Arrendatorn. Det är
Arrendatorns skyldighet och ansvar att hålla byggnaderna i ett vårdat skick. Alla åtgärder
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som krävs för detta skall bekostas av Arrendatorn. Arrendatorn har rätt att riva befintliga
byggnader efter Kommunens skriftliga godkännande.
12. Avverkning av skog
12.1
För att uppföra de anläggningar som krävs för Arrendatorns verksamhet skall skog
avverkas. Arrendatorn ansvarar för nödvändig utsättning och Kommunen ansvarar för
avverkning och borttransport samt stubbröjning där det är möjligt och hanterbart.
Skogen etc tillfaller Kommunen. Kommunen ansvarar för kostnader hänförliga till
omhändertagandet av den avverkade skogen. Kommunen medges tillträde till
arrendeområdet i syfte att tillgodogöra sig skogen samt för att besiktiga och kontrollera
arrendeområdet. Eventuella skador som kan uppstå på Arrendatorns anläggningar eller på
arrendeområdet och som är hänförliga till Kommunen skall bekostas av Kommunen.
12.2
Annan skog på arrendeområdet än som anges i avsnitt 12.1 ovan har Kommunen rätt att
avverka och härigenom tillgodogöra sig det ekonomiska värdet. Avverkning får dock inte
ske på ett sätt som inverkar störande på den verksamhet som Arrendatorn bedriver eller
negativt påverkar sekretesskydd etc.
12.3
Kommunen skall i god tid och i samråd med Arrendatorn komma överens om tidpunkt
för åtgärder enligt avsnitt 12.1 och 12.2 ovan.
13. Vägar
13.1
Kommunen äger rätt att nyttja vägar inom arrendeområdet för att utföra de under avsnitt
12 redovisade åtgärderna. Detta skall ske i samråd med Arrendatorn och nyttjandet kan
ske först efter Arrendatorns godkännande. Grund för att ej ge godkännande skall baseras
på skälig grund, t.ex. trafiksäkerhet, negativ inverkan på pågående testverksamhet,
sekretess etc.
14. Jakt- och fiskerättigheter
14.1
Jakt- och fiskerättigheter ingår inte i denna arrendeupplåtelse.
15. Ledningar
15.1
Arrendatorn medger att Kommunen, eller den som Kommunen anvisar, utan ersättning
får framdraga och bibehålla ledningar i eller över arrendeområdet med erforderliga
anordningar om detta kan ske utan olägenhet för Arrendatorn och den verksamhet
Arrendatorn bedriver.
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16. Trafikövningsplats
16.1
Både Kommunen och Arrendatorn skall aktivt verka för att Trafikverket ges möjlighet att
nyttja området med kommande anläggningar som trafikövningsplats. Detta skall i
förekommande fall ske genom separata avtal mellan Trafikverket och Arrendatorn som ej
negativt påverkar Arrendatorns övriga verksamhet.
17. Överlåtelse och pantsättning
17.1
ASTA har rätt att såsom säkerhet för finansiering av anläggningen pantsätta eller överlåta
detta avtal. ASTA skall denuntiera Borås Stad om sin pantsättning eller överlåtelse. Den
till vilken arrendeavtalet pantsätts eller överlåtits har rätt att realisera arrenderätten och
därvid i sitt ställe sätta annan arrendator som skäligen godtas av Kommunen eller, om
fastigheten sålts, som skäligen kan godtas av en ny fastighetsägare.
18. Skiljedom
18.1
Tvister med anledning av detta arrendeavtal skall avgöras av skiljemän enligt lag om
skiljemän. Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
19. Villkor
19.1
Detta arrendeavtal är i sin helhet villkorat av följande.
x
x
x
x

x

att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner
laga kraft.
att Kommunens köp av fastighet från Arrendatorn, på vilket det arrenderade området
är beläget, fullbordas.
att ”detaljplan för del av Sandhult, del av Hällered 1:33 m.fl. AstaZero, Borås Stad”
antas och vinner laga kraft.
att Kommunen genomför erforderliga arbeten för etablering av exploateringsområdet
så som exempelvis etablering av tillfartsvägar, åtgärder i anslutning till väg 180,
flyttning av elledningar och etablering av elförsörjning, anläggning av vatten och
avlopp etc.
att avtal om byte markområde mellan, Volvo Cars Real Estate and Assets 1 AB och
Kommunen avseende mark som krävs för ASTA-anläggningen fullbordas.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Kommunen och Arrendatorn tagit var
sitt.
Borås den / -2012

Borås den / -2012

BORÅS STAD
Kommunstyrelsen

ASTA – Active Safety Test Area AB

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Johan Svenningsson

Kommunstyrelsens ordförande

Styrelseledamot

__________________________
Britt Andersson

__________________________
Jörgen Sjöberg

Markchef

Styrelseledamot

Kommunens namnteckning bevittnas:

Bolagets namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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