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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, tisdagen
den 22 april 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Erbjudande om etablering av ett lokalkontor
inom Svenska Migrationscentret i Borås.
(2014/KS0197 130-1)

(Bil)

Synpunkter på handläggning samt begäran om
ersättning i socialtjänstärende.
(2004/KS0908 108-3)

(Bil)

Begäran om juridisk och publik granskning av
LSS insatser.
(2014/KS0231 700-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
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Mötesplats Sociala Medier 2014 - Demokrati, rättvisa och
jämlikhet.
(2014/KS0334 027-1)
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Dom från Stockholms Tingsrätt avseende otillåten offentlig
säljverksamhet, Servicekontoret; nu fråga om överklagande
(2010/KS0510 050-1)
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Anmälningsärenden:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 20 februari 2014.
(2014/KS0025 103-3)
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b)

Namninsamling Förskole- och fritidsupproret i Borås
Stad 20 mars 2014.
(2014/KS0298 719-3)
(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
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Ansökan om trygghetsboende i Stadsdelsförvaltningen Väster.
(2013/KS0633 730-3)
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Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike
Jünke (M); För ett hållbart samhälle.
(2013/KS0473 409-3)
(Bil)
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Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för rivning av kommunala byggnader av ringa
värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt
intresse och rivningar av principiell betydelse under tiden
2013-06-26 (ärendenummer 2/2013).
(2013/KS0035 236-2)

(Förslag: a till handlingarna)
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Försäljning av tomträtten till Kassiopeja 3.
(2014/KS0301 256-2)

(Bil)

Köp av fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18.
(2014/KS0243 252-2)

(Bil)

Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1
i Borås.
(2013/KS0499 269-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-03-31
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
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2

Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0228 107-1)

(Bil)

E

3

Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret
2015/2016.
(2014/KS0175 612-3)
(Bil)

E

4

Ansökan från Nya Designgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m.
läsåret 2015/2016.
(2014/KS0180 612-3)
(Bil)
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Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad fr.o.m.
läsåret 2015/2016.
(2014/KS0172 612-3)
(Bil)
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Konstgräsplaner 2014.
(2014/KS0182 821-2)
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(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
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Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2013/KS0727 407, 2013/KS0722 407,
2013/KS0697 407, 2013/KS0686 407 samt
2013/KS0617 407 under perioden 20130926–1118)
(2013/KS0727 407-1 m fl)

(Förslag a till handlingarna)
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Förvärv av fastigheten Viared 6:19 på Viared Östra
(2014/KS0285 252-2)

(Bil)

Detaljplaneuppdrag för Viskafors, del av Rydboholm 1:342
Viskafors ekologiska villastad.
(2011/KS0676 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Göta,
Silverpoppeln 5 och 6.
(2011/KS0551 214-2)

(Bil)

SP

5

Yttrande över direktivsförslagen i Europeiska kommissionens
luftvårdspaket.
(2014/KS0252 421-2)
(Bil)

SP

6

Beslut om tidig medborgardialog för Översiktsplan, Öp15.
(2013/KS0272 212-2)

(Bil)

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

Mötesplats Sociala Medier 2014 - Demokrati, rättvisa och
jämlikhet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samtliga förtroendevalda i Borås stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Medier 2014 den 6 maj. De
förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet.

2014-04-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0334 027
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-04-07/GB

Programområde: 1

2014-04-07

Mötesplats Sociala Medier 2014 – Demokrati, rättvisa och jämlikhet

2014/KS0334 027

Stadskansliet arrangerar för femte året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en nationell
konferens, se bilaga. Datum för konferensen är tisdagen den 6 maj 2012, kl 13.00 – 17.00.
Utfallet av 2013 års konferens var, liksom tidigare års konferenser, mycket gott. Cirka 270
anmälda deltagare pekar på att satsningen är uppskattad.
Konferensens huvudtema 2014 är en diskussion om hur utvecklingen inom sociala medier
förhåller sig till några grundvärderingar. Konferensen försöker fånga de aktuella tendenserna.
Konferensen har instiftat ett pris, ”Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris” på 100.000
kr, som kommer att delas ut för andra gången.
Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den dokumenterar och speglar
utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda befinner sig på. De förtroendevalda bör
därför på alla sätt uppmuntras att delta och ta en aktiv roll inom området.
Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med centrala medel skapa möjligheter för så
många som möjligt att ta del av föreläsningarna.
Kommunstyrelsen vill därför göra det möjligt för alla de som har ett politiskt uppdrag i Borås
Stad (finns upptagna i skriften ”Kommunala Uppdrag”) att kunna delta i utbildningsdagen den 6
maj genom att stå för anmälningsavgiften. Därtill anser Kommunstyrelsen att det också är
motiverat att ersätta de förtroendevalda för den förlorade arbetsinkomst som kan uppstå i
samband med deltagandet.

Följ konferensen före, under och efter:
http://www.boras.se/msmboras
http://www.facebook.com/msmboras
http://www.twitter.com/msmboras

Tisdagen den 6 maj 2014 kl 13–17
Borås Stadsteater, PA Halls Terrass,
Stora scenen
KOSTNAD: 700 kr exklusive moms
ANMÄLAN: Via boras.se/msmboras
senast 30 april
WEBB:
boras.se/msmboras
facebook.com/msmboras
twitter.com/msmboras
twitterhash #msmboras
TID:
PLATS:

Inbjudan

MÖTESPLATS SOCIALA MEDIER 2014
– Tema demokrati, rättvisa och jämlikhet

Välkomna till den femte upplagan av MSM Borås tisdag 6 maj 2014. Här möts
politiker, forskare och aktörer i sociala medier för att resonera kring vad betydelsen av den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. I samband med konferensen delas
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris ut för andra gången.

Moderator: Ann-Sofie Axelsson, prefekt
Högskolan i Borås

Program
13.00 Ulf Olsson, ordförande Kommunstyrelsen,
Borås Stad och Björn Brorström, rektor Högskolan i
Borås, inleder och hälsar välkommen.
13.10 Prisutdelning och Lina Thomsgårds föreläsning
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris delas
ut till Lina Thomsgård. Priset uppmärksammar en
person som gjort viktiga insatser ur ett samhällsutvecklingsperspektiv inom sociala medier och uppgår
till 100 000 kr.
Lina Thomsgård är opinionsbildare, krönikör och
grundare av det ideella jämställdhets- och mångfaldsprojektet Rättviseförmedlingen.
14.15 Digitaliseringen av samhällsfunktionerna –
hur når vi alla och ger lika möjligheter?
Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, professor Kungliga Tekniska Högskolan.

15.00 Paus med kaffe och smörgås
15.30 Med Utrikesdepartementet i sociala medier
Kent Öberg, redaktör Kommunikationsenheten UD
16.00 Big data – att förutsäga valresultat
Jan Nolin, professor Högskolan i Borås
16.30 Så gör du succé i sociala medier –
5 knep och 1 varning
Frida Boisen, chefredaktör GT
17.00 Avslutning

Vill du veta mer?
Mer information finns på boras.se/msmboras.
Du kan också kontakta Janne Pehrson, Borås Stad,
tel 0704-55 71 02 eller Margareta Lundberg Rodin,
Högskolan i Borås, tel 0732-30 59 04.
Arrangör: Borås Stad och Högskolan i Borås.
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BESLUTSFÖRSLAG

Dom från Stockholms Tingsrätt avseende otillåtens
offentligsäljverksamhet, Servicekontoret; nu fråga om
överklagande.
Stockholms Tingsrätt har i dom den 31 mars förbjudit kommunen att tillhandahålla mark- och
anläggningsentreprenader till andra än kommunen eller juridiska personer kommunen har ett direkt
eller indirekt dominerande inflytande över.
Stadsjuristen har upprättat en PM med analys av domen och konsekvenser av densamma. Slutsatsen är
att det finns juridiska skäl att överklaga domen.
Ett förslag till överklagande med yrkande om att Konkurrensverkets yrkande om förbud skall avslås
och att verket skall ersätta kommunen dess rättegångskostnader i både Tingsrätt och Marknadsdomstol
har upprättats av den externt anlitade advokaten, som för kommunen drivit målet inför Tingsrätten.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen överklagar Stockholms Tingsrätts dom den 31 mars 2014, mål nr T 911-12, till
Marknadsdomstolen enligt upprättat förslag.
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Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0510 050
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 35 70 41
Datum/avdelningschef:
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PM
2014-04-22
Stadskansliet
Lars-Olof Danielsson

Dnr
2010/KS0510 050

PM om överklagande av dom från Stockholms Tingsrätt om
otillåten offentlig säljverksamhet
Konkurrensverkets utredning
Konkurrensverket ansökte om stämning vid Stockholms Tingsrätt i januari 2012 med
yrkande om att kommunen, genom dess Servicekontor, vid vite om 3 000 000 kr
skulle förbjudas att tillhandahålla mark- och anläggningsentreprenader till andra än
Borås Stad eller juridiska personer som kommunen har ett direkt eller indirekt
inflytande över. Från det yrkade förbudet gjordes undantag för vissa akuta vatten- och
avloppsarbeten samt snöröjning av dels trottoarer i direkt anslutning till kommunala
gator, dels gång- och cykelvägar där det skulle innebära mer arbete för snöröjaren att
lyfta plogen/skrapan och inte snöröja än att faktiskt utföra snöröjningen.
Konkurrensverket hade inlett sin granskning redan 2010 och haft möten med
företrädare för Servicekontoret och dåvarande Gatukontoret samt en mycket
omfattande skriftväxling innan ansökan om stämning ingavs. Prövningen kom
slutligen att inskränkas till just Servicekontorets mark- och anläggningsentreprenader
där undantag redan från början gjordes för Servicekontorets samarbete med LBC på
Ramnaslätt.
Domen från Stockholms Tingsrätt
Tingsrätten biföll Konkurrensverkets talan till fullo och beslutade att förbudet skall
börja gälla från sex månader efter det att förbudsfrågan vunnit laga kraft.
Domen kan överklagas till Marknadsdomstolen som är sista instans. Överklagande
skall ske senast den 22 april 2014.
Kommunens egna totala behov av mark- och anläggningsentreprenader uppgår till i
snitt 400 Mkr/år. Servicekontoret har en genomsnittlig årlig omsättning om ca 400
Mkr men endast ca hälften eller 200 Mkr avser mark- och anläggningsentreprenader.
Av denna omsättning köps dessutom årligen ca 100 Mkr från externa
underentreprenörer och materialleverantörer.
Kommunen har i målet hävdat att försäljningen till externa kunder, utöver medgivna
undantag, årligen uppgår till i snitt 7 Mkr medan Tingsrätten kom fram till att den
siffran sannolikt är ca 10 Mkr. Det är dessa belopp hela målet handlar om, 7 – 10
Mkr/år.
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Även om kommunens samtliga mark- och anläggningsentreprenader inte upphandlas
enligt LOU, har Servicekontoret inga garanterade volymer eller uppdrag. Deras anbud
jämförs hela tiden med marknaden eller utsätts för formell upphandling enligt LOU.
Trenden går mot fler och fler LOU-upphandlingar.
Servicekontoret vinner ca hälften av de interna arbeten där de i konkurrens med
marknaden lämnar anbud och förlorar då givetvis den andra hälften. Detta är en följd
av den av kommunen valda modellen, att konkurrensutsätta interna arbeten
kommunen egentligen själv skulle ha kunnat utföra i egen regi genom
Servicekontoret. Till följd av att Servicekontoret från tid till annan förlorar interna
uppdrag, uppkommer tillfälliga överskott av kapacitet, som i och för sig behövs
senare för andra interna uppdrag. Det är sådan överskottskapacitet Servicekontoret
ibland erbjuder på den externa marknaden i konkurrens med andra entreprenörer.
Utöver den ovan angivna tillfälliga överskottskapaciteten erbjuder Servicekontoret
också privata fastighetsägare att utföra den gångbanerenhållning de ålagts enligt
fullmäktigebeslut, senast 1995. Det finns ca 600 sådana avtal.
Servicekontoret erbjuder och utför också mark- och anläggningstjänster till såväl
idrottsföreningar med kommunalt stöd som vägföreningar.
Enligt den aktuella lagstiftningen skall man först pröva om den offentlig
säljverksamhet negativt påverkar konkurrensen på marknaden och först därefter se
om den är förenlig med lag eller annars godtagbar ur allmän synpunkt. Majoriteten i
Stockholms Tingsrätt har emellertid valt att pröva rekvisiten i omvänd ordning, varför
det redovisas på det sättet även här.
Den första frågan var om den externa försäljningen skulle bedömas som ett
förfarande eller en egen säljverksamhet. Kommunen hade inställningen att
försäljningen till externa kunder skall betraktas som ett förfarande, eftersom all sådan
försäljning enbart skedde om det fanns något överskott att sälja. Tingsrätten kom
dock fram till att den externa försäljningen skall betraktas som en självständig
säljverksamhet utan att motivera varför.
Nästa fråga var om försäljningen kunde vara förenlig med kommunallagens allmänna
kompetensregler eller speciallagstiftningens kompetensutvidgande regler. Tingsrätten
kom i båda fallen fram till att säljverksamheten inte var förenlig med lag.
Slutligen prövades om den praxis som utvecklats inom förvaltningsdomstolarna om
kommunal kompetens medför att säljverksamheten kan anses vara kompetensenligt
med stöd av anknytningskompetens eller överskottskompetens. Tingsrätten fann att
ingen av dessa i praxis utvidgande regler kan tillämpas på Servicekontorets
säljverksamhet.
Först därefter kom Tingsrättens majoritet att pröva om Servicekontorets
säljverksamhet varit konkurrensbegränsande. För att bedöma detta behövs dels
fastställas vilka produkter som utgör marknaden och inom vilket geografiskt område
marknaden finns.
Kommunen anser att i princip alla mark- och anläggningsentreprenader utgör den
relevanta produktmarknaden medan Konkurrensverket först ansåg att endast de
entreprenader som understeg 30 Mkr och sedan de som uppgick till maximalt 10 Mkr
utgjorde den relevanta marknaden. Tingsrätten kom fram till att det råder en annan
form av konkurrens över just ca 10 Mkr, varför entreprenader understigande denna
summa är den relevanta marknaden.
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Vad gäller den geografiska marknaden hade kommunen dels själv tagit fram
utredning, dels inhämtat ett sakkunnigutlåtande av en professor i ämnet, som också
hördes i målet, om att denna marknad sträcker sig så lång man med bil kan köra på 1
timme eller, i vårt fall, 23 kommuner, varav Göteborg och Jönköping ingår.
Tingsrätten konstaterade endast att professorn inte hade undersökt marknaden i just
Borås och antog därför att marknaden var som Konkurrensverket har angett, Borås
med närliggande kommuner.
Det är dock ingen som har tagit sig för att beräkna omsättningen av angivna markoch anläggningsentreprenader inom denna geografi. Kommunen hade i sin
undersökning kommit fram till att marknaden årligen hade en omfattning om 8 000 –
12 000 Mkr.
Nästa moment blir att se om Servicekontoret har en betydande marknadsstyrka på
den icke storleksangivna relevanta marknaden. Det fanns ingen egentlig bevisning i
målet om detta men fyra lokalkonkurrenter som hördes uppgav att Servicekontoret
var en av de fem största konkurrenterna på marknaden, varför Tingsrätten kom fram
till att marknadsstyrkan därmed inte kan vara obetydlig, vilket uppenbarligen var
tillräckligt.
Nästa fråga är om Servicekontorets har haft fördelar som offentlig aktör. Tingsrätten
tittar på fyra olika faktorer. Först kommer Tingsrätten fram till att Servicekontoret
erhåller direkttilldela uppdrag om ca 50 Mkr/år, vilket anses vara en
konkurrensfördel. Då har Tingsrätten utgått från att allt annat än formella LOUupphandlingar är direkttilldelade utan konkurrens. Tingsrätten kommer också fram till
att Servicekontoret har möjlighet att påverka kommunens efterfrågan på
entreprenader, eftersom de tillhör samma familj och att det förekommer vissa samtal
mellan de olika beställarförvaltningarna och Servicekontoret. Tingsrätten finner
emellertid inte att Servicekontoret har någon speciell fördelaktigare möjlighet till
finansiering än andra marknadsaktörer. Dock anser Tingsrätten att Servicekontoret
har en fördel av att inte ha något avkastningskrav, även om det finns ett
överskottsmål om 1 – 2 procent på entreprenaddelen.
Efter att ha resonerat kring storleken på den relevanta produkt- och geografiska
marknaden samt att Servicekontoret har en inte obetydlig marknadsstyrka och vissa
fördelar som offentlig aktör, kommer Tingsrätten in på själva huvudfrågan, om
Servicekontoret har någon negativ effekt på konkurrensen. Vid denna genomgång
konstateras att sammantaget är den av Konkurrensverket presenterade utredningen
inte tillräcklig för att Tingsrätten skall kunna dra slutsatsen att Servicekontorets
närvaro på marknaden har som effekt att konkurrensen hämmas eller snedvrids.
Dock konstateras att det finns en risk att drivkrafterna för konkurrens skadas på lång
sikt. Tingsrätten kommer därför fram till att Servicekontorets säljverksamhet
avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer anses vara ägnad att
snedvrida eller hämma konkurrensen på marknaden, varför den skall förbjudas.
Förbudet förenas med ett vite om 3 Mkr utan angivande om det avser överträdelse
per gång och avvecklingsperioden sätts till 6 månader, vilket var vad
Konkurrensverket ansåg kunna medges som längst.
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Skiljaktig mening
Till domen finns en skiljaktig mening, från professorn i industriell ekonomi, Johan
Stennek. Han konstaterar att Konkurrensverket inte presenterat tillräckligt stöd vare
sig för sin marknadsdefinition eller för sin definition av relevant geografisk marknad.
Han anger vidare att man skall se eventuell konkurrenssnedvridning ur ett
konsumentperspektiv, det vill säga inte hur konkurrenterna upplever
konkurrenssituationen. Han anser att det finns en risk för korssubventionering och
underprissättning med den affärsmodell kommunen använder och att man därför till
viss del kan anses skattefinansiera denna underprissättning.
Han anger följande: ”Att subventionera en aktör men inte andra är även ägnad att,
med ekonomisk terminologi, minska eller snedvrida konkurrensen i ett annat
avseende. En mindre kostnadseffektiv aktör som får subvention kan tränga ut en mer
kostnadseffektiv aktör som inte får någon subvention. Det leder i så fall till en
samhällsekonomisk förlust, som bärs av skattebetalarna. Enligt min uppfattning har
inte KKV demonstrerat någon sådan effekt i målet. Men en subvention är helt klart
ägnad att leda till en dylik snedvridning eller minskning av konkurrensen. Även om
subventionen alltså kan sägas vara ägnad att snedvrida konkurrensen och även om
detta skapar en samhällsekonomisk ineffektivitet så strider förfarandet enligt min
uppfattning inte mot konkurrenslagen. Orsaken är återigen att
konkurrensbegränsningen normalt ska utvärderas utifrån ett konsumentperspektiv.”
Överröstad i frågan om marknadssnedvridning är han ense med majoriteten i övriga
frågor.
Parallellt mål om gym- och dagspaverksamhet i Strömstad
Parallellt med målet mot Servicekontoret har Konkurrensverket drivit frågan om att
förbjuda det kommunalt ägda AB Strömstads Badanstalt att bedriva gym- och
dagspaverksamhet.
Tingsrätten konstaterade att verksamheten inte låg inom den kommunala
kompetensen, vare sig enligt Kommunallagen eller de kompetensutvidgande
speciallagarna eller kunde bedrivas med stöd av den kompetensutvidgning som skett
genom praxis i form av anknytnings- och överskottskompetens.
I Strömstadsmålet kom Stockholms Tingsrätt vidare fram till att den geografiska
marknaden för gymverksamhet var Strömstad kommun och för dagspaverksamhet
Strömstad och Tanums kommuner. Bolaget hade 60 procent av marknaden för
gymverksamhet och en betydande marknadsandel av dagspaverksamheten.
Tingsrätten konstaterade att bolaget, som offentlig aktör, hade fördelar i form av
samdriftsfördelar med det kommunala badet, en förmånlig hyressättning och andra
finansiella fördelar.
Vid bedömningen av effekterna på konkurrensen på den relevanta marknaden
konstaterade Tingsrätten att det tillkommit ett företag inom gymbranschen och ett
företag inom dagspabranschen, varför Konkurrensverket inte har visat att bolagets
närvaro på marknaden kan anses ha hämmat eller snedvridit konkurrensen. Frågan är
då, enligt Tingsrätten, om Konkurrensverket, ”med det beviskrav som får anses åvila
verket”, har visat att förhållandena ens är ägnade att påverka konkurrensen på
marknaden. Tingsrätten konstaterar att det har etablerats nya aktörer på marknaden,
att bolaget inte underprissätter sina tjänster och att det saknas utredning som visar att
det skulle funnits ytterligare ett gym eller spa om inte bolagets verksamhet fanns.
Tingsrätten finner därför bolagets verksamhet inte heller är ägnad att snedvrida eller
hämma konkurrensen på den relevanta marknaden.
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Jämförelser mellan de båda domarna
Det är mycket svårt att förstå varför Tingsrätten kom fram till att Servicekontorets
agerande på den relevanta marknaden riskerade att på lång sikt skada mekanismerna
på marknaden medan Strömstadsbolagets agerande inte gör så med motiveringen att
det tillkommit ett par aktörer på marknaden, att bolaget inte underprissätter sina
tjänster och att det inte fanns någon utredning om att det skulle funnits ytterligare en
aktör på marknaden om inte bolaget fanns.
Såvitt kan utläsas ur domen mot Servicekontoret finns inte heller i det målet något
belägg för att Servicekontoret underprissätter sina tjänster eller någon utredning som
visar att det funnits ytterligare aktörer på marknaden om Servicekontoret inte fanns.
Det har dessutom tillkommit mängder med andra aktörer under de 20 år
Servicekontoret funnits på marknaden.
Konkurrensverket har i pressmeddelande angett att Strömstadsdomen skall
överklagas till Marknadsdomstolen.
Överklagande av domen?
Kommunen har förlorat domen helt såtillvida att Konkurrensverkets yrkanden
bifallits till fullo. Vid genomgång av domskälen kan dock konstateras att saken inte är
riktigt så klar som man först kan tro. Trots den extremt omfattande utredning som
Konkurrensverket har nedlagt i målet under fyra års tid, konstaterar Tingsrätten att
det inte är visat att Servicekontorets agerande har hämmat eller snedvridit
konkurrensen på marknaden.
Det är istället i frågan om agerandet är ägnat att hemma eller snedvrida konkurrensen
som Konkurrensverket har vunnit framgång. Där finns det en skiljaktig mening i
domen och en parallell dom som går i rakt motsatt riktning. Juridiska skäl talar därför
för att målet bör prövas av högre instans, särskilt som Konkurrensverket redan
klargjort att Strömstadsdomen skall avgöras av högre instans.
Fråga kan ställas om det är ekonomiskt försvarbart att lägga ytterligare
processkostnader för att få frågan prövad i högre instans. Det kan alltid diskuteras
men man bör i vart fall beakta att all utredning redan framtagits i underinstansen,
varför de tillkommande kostnaderna är väsentligt lägre än de initiala kostnaderna som
målet dragit i Tingsrätten. Om kommunen vinner, ersätts dessutom kostnaderna i
båda instanserna av Konkurrensverket.
Effekter av domen
Om domslutet i den lydelse det har nu skulle stå sig, medför det en del konsekvenser
för kommunen men även för kommuninvånarna.
-

Gångbanerenhållning

Servicekontoret har avtal med ca 600 privata fastighetsägare om att sköta deras
gångbanerenhållning, innefattande snöröjning, halkbekämpning och sopning av grus
efter vintersäsongen. Dessa avtal har funnits under avsevärd tid, med start långt innan
Servicekontoret tillkom.
Servicekontoret fick visserligen undantag för sådan snöröjningen men det går inte att
bara snöröja utan att samtidigt eller i vart fall i snar anslutning till snöröjningen
halkbekämpa gångbanan. Avtalen måste således sägas upp och det går inte heller att
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utföra snöröjningen. Frågan diskuterades med Konkurrensverket inför processen och
den var aktuell under huvudförhandlingen men undantaget utökades inte.
Många av fastighetsägarna kan säkert själv såväl snöröja som halkbekämpa och andra
kan säkert köpa tjänsten från annan entreprenör. Det kommer dock inte att gå så lätt
för alla att köpa den aktuella tjänsten, om fastigheten inte ligger i anslutning till andra
fastigheter där någon entreprenör utför uppdrag. Servicekontoret har kunnat
samordna insatserna med sina insatser på gator och vägar. Främst drabbas de äldre
fastighetsägarna, som inte själv riktigt orkar med vinterskötseln av trottoarerna
utanför sina tomter.
I förlängningen är det dessutom mycket tveksamt om det , som nu görs, är förenligt
med domen att avtala om markvärme på gågatan och andra strategiska ställen i
centrum med fastighetsägarna till de centralt belägna fastigheterna.
-

Vägföreningar

Vägföreningarna kan inte längre köpa tjänster av Servicekontoret, inom sitt
vägområde, vilket bl a innebär att läggning av återvinningsasfalt från Ramnaslätt
försvåras.
-

Idrottsföreningar

Idrottsföreningarna kan inte längre få hyra utrustning från IP Skogen, t ex speakerbås, tidtagningsbås och likande anläggningar som behövs vid arrangemang i Borås.
De kan inte heller köpa tjänsten med trafikavstängningar och material vid olika
tävlingar. Slutligen försvinner deras möjlighet att köpa mindre tjänster på deras egna
anläggningar och att hyra maskiner för skötsel av planer från Servicekontoret,
-

Åtgärder för avhjälpande av trafikskador

Domen, såsom den är skriven, förhindrar Servicekontoret att utföra
reparationsarbeten på kommunala trafikanläggningar, där skador på dessa har
uppkommit till följd av trafik. Hittills har sådana arbeten fakturerats antingen ett
försäkringsbolag, där fordonet är känt, eller Trafikförsäkringsföreningen, där fordonet
är okänt, enligt en prislista som framtagits i avtal mellan försäkringsbolagen och SKL.
Konsekvensen skulle kunna bli att den typen av ersättningskrav inte längre kan ställas
eller, uttryckt på annat sätt, det är kostnadsfritt att skada trafikanläggningar så länge
de är kommunala, åtminstone i Borås.
-

Exploateringsområden

I ett exploateringsområde med privat exploatör har hittills överenskommelse ofta
träffats med exploatören att denne skall anlägga allmänna anläggningar såsom gator,
lekplatser, VA, el och bredband och lämna över dessa anläggningar till den
kommunala huvudmannen utan ersättning mot att slippa betala gatukostnader och
anläggningsavgifter. Skälet är att det är tekniskt olämpligt och dyrare med dubbla eller
tredubbla entreprenörer inom samma område samtidigt. Servicekontoret har i vissa
fall utfört dessa arbeten och fakturerat den private entreprenören. Det går inte längre,
trots att det egentligen är kommunala anläggningar det rör sig om.
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-

Beställar- och utförarorganisation

Eftersom den interna kommunala verksamheten utsätts för konkurrens från de
externa entreprenörerna och Servicekontoret ganska ofta förlorar uppdrag i sådan
konkurrens, uppkommer det från tid till annan en viss överskottskapacitet i den
bemärkelsen att personalen inte har full sysselsättning. Om den personalen inte får
nyttjas fullt ut, blir det nog svårt att i längden ekonomiskt motivera modellen med
konkurrensutsättning av kommunala entreprenader. Den bygger på att
Servicekontoret är en aktör på marknaden, som får konkurrera sig till de uppdrag och
de intäkter som behövs för att verksamheten skall gå runt.
Möjlighet att överklaga
Eftersom överklagande måste ske senast den 22 april har sådant förberetts i samråd
med och genom det externt anlitade ombudet. Om beslut inte tas om överklagande
nu, kommer det inte att vara möjligt senare heller.
Övrigt
Det är olyckligt att så pass viktiga beslut som om en dom skall överklagas måste tas
med så kort varsel och att ledamöterna i Kommunstyrelsen inte får längre tid på sig
att sätta sig in i vilka konsekvenser olika agerande medför.
Sammanfattning
Domen har gått kommunen helt emot. Av domskälen framgår dock att
Servicekontorets agerande varken hämmar eller snedvrider konkurrensen på
marknaden men att det på lång sikt finns en sådan risk. Med tanke på den avsevärda
tid Servicekontoret redan funnits på marknaden utan att skada konkurrensen, den
skiljaktiga meningen och att det kom en dom i ett parallellmål med annan utgång
finns det goda juridiska skäl att överklaga domen. Då kan man kanske också försöka
rätta till åtminstone en del av de olägenheter som verkar drabba kommuninvånarna.

STADSKANSLIET
Lars-Olof Danielsson
Stadsjurist

Marknadsdomstolen
Box 2217
103 15 Stockholm
Skickas till tingsrätten via brev och e-post: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se

Göteborg den 22 april 2014
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1

YRKANDEN

1.1

Kommunen yrkar att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska
lämna Konkurrensverkets talan utan bifall samt tillerkänna Kommunen begärd
ersättning för sina rättegångskostnader i tingsrätten.

1.2

Kommunen yrkar att Konkurrensverket ska förpliktas att ersätta Kommunen för dess
rättegångskostnader i Marknadsdomstolen med belopp som senare kommer anges.

2

GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDET OCH SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND

2.1

Tingsrätten har felaktigt beslutat att förbjuda Kommunen, vid vite av tre miljoner kr, att
tillhandahålla
markoch
anläggningsentreprenader,
eller
i
väsentligen
överensstämmande arbeten, till andra än Borås kommun eller juridiska personer som
Borås kommun direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över genom
ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt.

2.2

Grunden för prövningstillstånd är att det förekommer anledning att betvivla riktigheten
av det slut vartill tingsrätten kommit. Om prövningstillstånd inte kan meddelas på ovan
angiven grund föreligger det i vart fall skäl för Marknadsdomstolen att meddela
prövningstillstånd då det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma
riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till. Härutöver är det av vikt för
ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Marknadsdomstolen.

2.3

I det följande redogörs kort för grunderna för överklagandet samt slutligen de närmare
skälen för prövningstillstånd. Kommunen hemställer om anstånd till och med den 13
juni 2014 med att utveckla grunderna för överklagandet samt ange de bevis som
åberopas. Anledningen till
mellankommande helgdagar.

begärt

anstånd

är

hög

arbetsbelastning

och

2.4

Tingsrätten har förbisett syftet med konkurrenslagstiftningen

2.4.1

Tingsrätten har i sin bedömning förbisett själva syftet med konkurrenslagstiftningen,
nämligen att den ska säkerställa en fungerande marknad för konsumentens bästa,
inte för utvalda småföretag.

2.4.2

Enligt förarbetena till den så kallade konfliktlösningsregeln bör de
konkurrenssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna vara av någon
betydelse för att ett förbud ska kunna komma ifråga. Konkurrensverkets påstådda
konkurrensbegränsningar
har
inte
prövats
av
tingsrätten
utifrån
ett
1

konsumentperspektiv. Konkurrensverket har inte påvisat någon som helst effekt eller
samhällsekonomisk förlust som måste bäras av skattebetalarna.

1
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2.5

Bevisbörda

2.5.1

Tingsrätten har i sin dom inte tillämpat gällande beviskrav. En förbudstalan enligt 3
kap. 27 § konkurrenslagen är, enligt 8 kap. 2 § konkurrenslagen av indispositiv
karaktär. Vid en prövning av den så kallade konfliktlösningsregeln har
Konkurrensverket bevisbördan för att förutsättningar föreligger för att förbjuda en viss
påstådd säljverksamhet. Eftersom Konkurrensverkets talan rör ett sanktionerat förbud
kan inte beviskravet uppställas på annat sätt än att det är Konkurrensverket som ska
styrka sin talan.

2.5.2

Då tingsrätten synes ha utgått från att det är Kommunen som har att visa/styrka att det
ifrågasatta förfarandet är förenligt med bestämmelsen i 3 kap. 27 § konkurrenslagen
har tingsrätten istället tillämpat en form av omvänd bevisbörda.

2.5.3

I ett flertal avseenden kan det konstateras att Konkurrensverket inte styrkt sin talan.

2.5.4

Konkurrensverket har inte presenterat någon utredning som visar att det finns
konkurrensbegränsningar utifrån ett konsumentperspektiv, dvs. att det skulle finnas
långsiktiga effekter som är skadliga för konkurrensen ur ett kundperspektiv.

2.5.5

Konkurrensverket har inte
Konkurrensverkets definition

tagit fram något underlag som underbygger
av relevant geografisk marknad och relevant

produktmarknad. Trots detta har tingsrätten godtagit Konkurrensverkets definitioner.
2.6

Prövat rekvisiten i fel ordning
Tingsrätten har vidare prövat rekvisiten i 3 kap. 27 § konkurrenslagen i fel ordning.
Tingsrätten har vid sin bedömning först prövat om bestämmelsens undantag är
tillämpliga, dvs. huruvida Kommunens förfarande är försvarbart från allmän synpunkt
respektive förenlighet med lag istället för att först pröva huruvida det ifrågasatta
beteendet skadar konkurrensen. Det finns endast skäl att pröva om förfarandet är
förenligt med lag om det först kan konstateras att förfarandet är
konkurrensbegränsande.

2.7

Relevant produktmarknad

2.7.1

Konkurrensverkets bevisning avseende marknadsdefinition bygger på uppgifter som
är baserade på hörsägen. Konkurrensverket har vidare inte argumenterat för eller
visat att utbudssubstitution inte förekommer.

2.7.2

Trots att Konkurrensverket inte har stöd för sin åberopade marknadsdefinition har
tingsrätten felaktigt konstaterat att den relevanta produktmarknaden kan begränsas till
mark- och anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde understigande 10
miljoner kr.
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2.8

Relevant geografisk marknad

2.8.1

Även vid definitionen och fastställandet av den relevanta geografiska marknaden
måste möjligheterna till utbudssubstitution beaktas.

2.8.2

Konkurrensverket har inte tagit fram någon analys av möjligheterna till
utbudssubstitution och har därmed inte stöd för sin definition av relevant geografisk
marknad. Genom en sådan analys hade det kunnat konstateras att den relevanta
geografiska marknaden utgörs av mark- och anläggningsarbeten, oavsett
kontraktsvärde, och som kan nås genom bilfärd på ca en timme, eller ca 10 mil, från
Borås. Detta motsvarar minst 23 västsvenska kommuner med drygt 1,3 miljoner
invånare och en marknad som uppgår till åtminstone 8-12 miljarder kr.

2.8.3

Trots det ovan anförda har tingsrätten godtagit Konkurrensverkets uppgifter och
felaktigt snävat in den relevanta geografiska marknaden på sådant sätt att den endast
ska anses utgöras av Borås kommun med näraliggande kommuner, dvs. Ulricehamn,
Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

2.9

Påstådda direkttilldelningar

2.9.1

Tingsrätten anför i sina domskäl att direkttilldelade uppdrag utgör fördelar som
Servicekontoret har i egenskap av offentlig aktör. Detta är fel. Påstådda fördelar
hänför sig inte till Servicekontoret i egenskap av offentlig aktör.

2.9.2

Servicekontorets [konkurrenter] har möjlighet att anpassa sina verksamheter vad
exempelvis gäller stordriftfördelar på samma sätt som Servicekontoret. Påstådda
fördelar kan därmed inte anses riskera att hämma konkurrensen. Påstådda fördelar är
vidare inte ägnade att minska eller snedvrida konkurrensen.

2.10

Påverkan på konkurrensen

2.10.1

Trots att tingsrätten konstaterar att Konkurrensverkets utredning inte är tillräcklig gör
tingsrätten ändå gällande att det är tillräckligt att Servicekontorets verksamhet är
ägnad att snedvrida eller hämma konkurrensen. Enligt tingsrätten finns därmed en risk
för att drivkrafterna till konkurrens skadas på lång sikt och därför får säljverksamheten
anses vara ägnad att snedvrida och hämma konkurrensen på marknaden.

2.10.2

Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning eftersom tingsrätten utelämnat och ej
prövat den avgörande frågan i målet: Tingsrätten har inte prövat huruvida påstådda
fördelar, t.ex. vad gäller påstådd underprissättning, skadar kunderna på den relevanta
produktmarknaden. Tingsrätten har inte prövat påstådda konkurrensbegränsningar
utifrån ett konsumentperspektiv.

2.10.3

Kommunen har i målet visat att konkurrenstrycket på den relevanta marknaden är
stort. I det fall Servicekontoret skulle förbjudas att verka på den relevanta marknaden
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finns andra företag som skulle tillhandahålla de arbeten Servicekontoret tidigare
tillhandahållit.
2.10.4

Konkurrensverket har av förklarliga skäl inte tagit fram analyser av möjligheterna till
utbudssubstitution då sådana skulle visa att det finns goda möjligheter för
utbudssubstitution. Större företag skulle i större utsträckning snabbt ställa om och
lämna anbud på mindre entreprenader om priserna varaktigt skulle höjas och långt fler
företag skulle kunna inkluderas i den relevanta geografiska marknaden då de snabbt
skulle kunna ställa om sin verksamhet om priset i Borås långvarigt skulle öka. Det
finns inga allvarliga hinder för ”nya” företag att etablera sig på marknaden. Detta
innebär sammantaget att det inte finns anledning att befara att påstådda fördelar
skadar konkurrensen på varken kort eller lång sikt.

2.10.5

Konkurrensverket har vidare inte visat att påstådda fördelar skulle leda till några
samhällsekonomiska förluster som måste uppbäras av skattebetalarna. Även om det
vore på sådant sätt att Servicekontorets påstådda fördelar skulle vara ägnade att
snedvrida konkurrensen samt att detta ger upphov till en samhällsekonomisk
ineffektivitet är det ändå inte styrkt att förfarandet strider mot 3 kap. 27 § i
konkurrenslagen. Detta eftersom påstådda konkurrensbegränsningar inte har prövats
utifrån ett konsumentperspektiv.

3

PRÖVNINGSTILLSTÅND

3.1

Som framgår av det ovan anförda är tingsrättens dom felaktig och står därmed i strid
med konkurrenslagstiftningen. Framförallt är domen felaktig då tingsrätten i sin
bedömning förbisett själva syftet med konkurrenslagstiftningen, nämligen att den ska
säkerställa en fungerande marknad för konsumentens bästa, inte för utvalda
småföretag. Tingsrätten har ej prövat påstådda konkurrensbegränsningar utifrån ett
konsumentperspektiv och därigenom påvisat effekter som måste bäras av
skattebetalarna. Tingsrätten har t.ex. felaktigt godtagit Konkurrensverkets definitioner
av relevant geografisk marknad samt relevant produktmarknad trots att
Konkurrensverket inte tillhandahållit analyser av utbudssubstitutioner. Tingsrätten har
därmed bifallit Konkurrensverkets förbudstalan trots att Konkurrensverket inte har
styrkt att det ifrågasatta förfarandet strider mot konkurrenslagstiftingen. Sammantaget
föreligger därmed skäl för Marknadsdomstolen att meddela prövningstillstånd då det
finns skäl att betvivla riktigheten av det slut vartill tingsrätten kommit, detta då
avgörandet är felaktigt.

3.2

Om prövningstillstånd inte kan meddelas på ovan angiven grund föreligger det i vart
fall skäl för Marknadsdomstolen att meddela prövningstillstånd då det inte utan att
sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har
kommit till (även om Kommunen anser att Marknadsdomstolen ska meddela
prövningstillstånd redan med anledning av att tingsrättens dom är felaktig kan det
under inga omständigheter, utan en fullständig prövning i Marknadsdomstolen,
bedömas om tingsrättens dom är riktig).
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3.3

Det är vidare av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Marknadsdomstolen
klargör i vilken ordning rekvisiten i 3 kap. 27 § konkurrenslagen ska prövas. Mot
bakgrund av att tingsrätten synes ha tillämpat en omvänd bevisbörda i förevarande
mål samt att tingsrätten synes tillämpa olika beviskrav i mål rörande
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (jfr med tingsrättens mål nr T 792411

2

och

mål

nr

T

3

16810-12 )

är

det

av

vikt

för

rättstillämpningen

att

Marknadsdomstolen klargör att det är Konkurrensverket som har att styrka att
förutsättningar föreligger för att förbjuda en viss påstådd säljverksamhet.
3.4

Till skillnad från tingsrättens mål nr T 16810–12 har tingsrätten i förevarande mål
felaktigt vägt in frågor om kommunal kompetens i den konkurrensrättsliga
bedömningen. Att en sådan prövning inte är möjlig att göra följer direkt av
bestämmelsen 3 kap. 27 § konkurrenslagen. Det är därför av stor vikt för ledning av
rättstillämpningen

att

Marknadsdomstolen

klargör

att

tingsrätten

inte

kan

sammanblanda och väga in frågor om kommunal kompetens i den konkurrensrättsliga
bedömningen vid prövningen om ett förfarande strider mot 3 kap. 27 § i
konkurrenslagen.
3.5

Det är av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Marknadsdomstolen klargör att
påstådda konkurrensbegränsningar och ifrågasatta beteenden måste prövas utifrån
ett konsumentperspektiv och att det måste påvisas samhällsekonomiska förluster som
måste bäras av skattebetalarna för att ett förfarande ska anses strida mot
konkurrenslagstiftningen. Det är viktigt att Marknadsdomstolen klargör att det
ankommer på Konkurrensverket att tillhandahålla analyser av utbudssubstitution för
att Konkurrensverket ska anses ha presenterat tillräckligt stöd för sina definitioner av
relevant geografisk marknad och relevant produktmarknad.

3.6

Slutligen ska det framhållas att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen med ett
vägledande avgörande från Marknadsdomstolen som rör just konkurrensutsättning av
kommunala tjänster genom så kallade beställar-utförarkonceptet och dess förenlighet
med konkurrenslagstiftningen, då detta ej tidigare prövats.

Göteborg som ovan

Kaisa Adlercreutz

2

Tingsrättens dom den 30 januari 2013, Konkurrensverket ./. Räddningstjänsten Dala Mitt.
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Tingsrättens dom den 9 april 2014, Konkurrensverket ./. Aktiebolaget Strömstads Badanstalt.
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DOMSLUT
1. Tingsrätten förbjuder Borås kommun, vid vite av tre miljoner kr, att tillhandahålla
mark- och anläggningsentreprenader, eller väsentligen överensstämmande arbeten, till
andra än Borås kommun eller juridiska personer som Borås kommun direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt.
Förbudet gäller inte:
a) Akuta vatten och avloppsarbeten inom Borås kommun i de fall där det först vid felsökning på plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den allmänna delen av
VA-anläggningen och
b) Snöröjning inom Borås kommun av dels trottoarer i direkt anslutning till kommunala gator, dels gång- och cykelvägar där det skulle innebära mer arbete för snöröjaren
att lyfta plogen/skrapan och inte snöröja än att faktiskt utföra snöröjningen.
2. Förbudet i p. 1 ska börja gälla från sex månader efter det att förbudsfrågan vunnit
laga kraft.
3. Sekretessen enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska, i
den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom bestå för uppgifterna i tingsrättens
aktbilaga 6 bilaga 3 och aktbilaga 126 s. 15 – 27, vilka har lagts fram vid förhandling
inom stängda dörrar.
______________________
Dok.Id 1238178
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
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08-561 654 70
08-561 650 05
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stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se
www.stockholmstingsratt.se
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08:00-16:00
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SAKEN

Detta mål avser frågan huruvida Borås kommuns verksamhet att, genom sin utförare
Servicekontoret, sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer (kunder)
är ett sådant konkurrensbegränsande beteende som ska förbjudas enligt
3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579).

--------

Allmänt om Borås kommuns servicekontor

Före 1992 bedrevs huvuddelen av kommunens verksamhet på sådant sätt att varje förvaltning hade sin utförandepersonal, exv. att gatunämnden under sig hade gatukontoret
som utförde bl.a. markarbeten.

Borås kommun tillämpar sedan 1992 en s.k. beställar- och utförarmodell för sin verksamhet. Detta innebär, som kommunens organisation nu ser ut, att flera kommunala
nämnder (förvaltningar), inte har någon utförarpersonal i sin egen organisation utan
köper dessa tjänster, delvis på den öppna marknaden.
Servicekontoret – som lyder under Servicenämnden – är en förvaltning inom Borås
kommun som levererar tekniska tjänster och service till de kommunala förvaltningarna
och till kommunala bolag. Servicekontoret var fram till 2014 indelat i fem avdelningar,
bl.a. avdelningarna Entreprenad samt Drift och Underhåll (numera avdelningen Entreprenad). Servicekontoret genomför, genom entreprenadavdelning,

bl.a. nyanläggning

samt drift och underhåll på gator och lokala vägar, vatten och avloppssystem (VA),
parker, idrottsanläggningar, bygg- och fastighetsservice samt lokalvård på kommunens
fastigheter.
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Servicekontoret utför även arbete, främst bestående av olika mark- och anläggningsentreprenader, åt externa aktörer. Som exempel på arbeten kan nämnas vatten- och
avloppsarbeten (spol/slam/TV-filmning, VA samt övriga VA-ledningsarbeten), markrenhållning (snöröjning, sopning, gräsklippning m.m.), beläggningsarbeten, markarbeten (anläggning, skötsel och underhåll av dels gator och lokala vägar, P-platser, parker,
grönytor och lekplatser, dels ledningar för VA samt grundläggningar och schaktarbeten), samt mur- platt- och stenarbeten.

Konkurrensverkets talan avser den verksamhet inom mark- och anläggningsentreprenader som bedrevs i dåvarande Anläggningsavdelningen senare avdelningarna Entreprenad samt Drift och Underhåll och som numera benämns bara Entreprenad.

Förfarande/Säljverksamhet

Parterna är oense om tillhandahållandet i detta fall av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer är ett förfarande eller en säljverksamhet.

Relevant marknad

Parterna är eniga om att den relevanta produktmarknaden utgörs av mark- och anläggningsentreprenader. Detta kan definieras som arbeten som bedrivs i och under marknivå samt större betongkonstruktioner ovan mark, inklusive olika slags beredskapsarbeten. Konkurrensverket menar emellertid att sådana mark- och anläggningsentreprenader som har ett kontraktsvärde överstigande tio miljoner kr inte ingår i den relevanta
produktmarknaden. Kommunen däremot gör gällande att även sådana mark- och anläggningsentreprenader som har ett kontraktsvärde överstigande tio miljoner kr ingår i
den relevanta produktmarknaden.

Konkurrensverket anser att den relevanta geografiska marknaden är Borås kommun
och de näraliggande kommunerna, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Kommunen menar att den relevanta geogra-
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fiska marknaden omfattar det avstånd som nås genom en bilfärd om minst en timme
från Borås, vilket innefattar minst 23 kommuner.
Konkurrensbegränsning – snedvrider/hämmar

Parterna är oeniga huruvida kommunens förfarande eller säljverksamhet på markaden
för mark- och anläggningsentreprenader snedvrider eller hämmar konkurrensen, eller
är ägnad att göra detta.

Försvarbart från allmän synpunkt/förenligt med lag

Det är stridigt om kommunens verksamhet i detta avseende ligger inom ramen för den
kommunala kompetensen och om den är försvarbar från allmän synpunkt.

YRKANDEN

Konkurrensverket har yrkat att Borås kommun ska förbjudas att tillhandahålla markoch anläggningsentreprenader, eller väsentligen överensstämmande arbeten, till andra
än Borås kommun eller juridiska personer som Borås kommun direkt eller indirekt har
ett dominerande inflytande över genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler
eller på annat sätt.

Från det yrkade förbudet ska följande arbeten undantas:

1. Akuta vatten och avloppsarbeten inom Borås kommun i de fall där det först vid
felsökning på plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den allmänna
delen av VA-anläggningen.
2. Snöröjning inom Borås kommun av dels trottoarer i direkt anslutning till kommunala gator, dels gång- och cykelvägar där det skulle innebära mer arbete för snöröjaren att lyfta plogen/skrapan och inte snöröja än att utföra snöröjningen.
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Konkurrensverket har yrkat att förbudet ska förenas med ett vite på tre miljoner kr.

Kommunen har bestritt bifall till Konkurrensverkets yrkande. Kommunen har, i vart
fall, begärt att ett förbud inte ska gälla omedelbart.

Kommunen har begärt ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER

Konkurrensverket

Borås kommun erbjuder genom den kommunala förvaltningen Servicekontoret tjänster
på bl.a. marknaden för mark- och anläggningsentreprenader. Verksamheten utgör sådan säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket konkurrenslagen.

Servicekontoret har i egenskap av offentlig aktör konkurrensfördelar jämfört med privata aktörer. Detta medför att Servicekontorets säljverksamhet snedvrider, eller är ägnad att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden för markoch anläggningsentreprenader i Borås kommun och näraliggande kommuner samt
hämmar, eller är ägnad att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer är inte av allmänt intresse och går inte ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen, varför verksamheten faller utanför
den kommunala kompetensen enligt 2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen (1991:900).
Den del av säljverksamheten som bedrivs utanför Borås kommun strider dessutom mot
lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen. Servicekontorets säljverksamhet är
således inte förenlig med lag i den bemärkelse som avses i 3 kap. 27 § tredje stycket
konkurrenslagen.
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Om tingsrätten bedömer att Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsarbeten till externa aktörer är ett förfarande så kan detta inte anses vara försvarbart från
allmän synpunkt enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen, eftersom förfarandet är oförenligt
med kommunallagen. Dessutom väger konkurrensintresset under alla förhållanden
tyngre än Borås kommuns intresse av att tillämpa förfarandet.

Kommunen

Servicekontorets agerande vad avser försäljning av tjänster till externa aktörer, vid
tillfälliga resurstoppar, utgör inte konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen.

Agerandet snedvrider inte, är inte ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv
konkurrens på marknaden, hämmar inte och är inte heller ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Även om tingsrätten skulle finna att kommunens agerande har en negativ påverkan på
konkurrensen är tillhandahållandet av tjänsterna försvarbart från allmän synpunkt samt
förenligt med kommunallagen.
Kommunen har i fall av ett förbud behov av en skälig tid – fyra år eller tid som tingsrätten finner skälig – för att avveckla Servicekontorets påtalade verksamhet mot externa aktörer.
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PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Konkurrensverket

Servicekontoret är en offentlig aktör

Borås kommun har cirka 105 000 invånare och är Sveriges 13:e största kommun sett
till antalet invånare.

Borås kommun är organiserad i 23 nämnder. Kommunen har 12 kommunala bolag.
Kommunen tillämpar en beställar- och utförarmodell där en utförarenhet – Servicekontoret – ansvarar för att internt producera ett antal nyttigheter som sedan kan avropas av
övriga förvaltningar. Det innebär att flera av de kommunala förvaltningarna såsom
Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen inte har någon egen utförarpersonal. Istället avropar de tjänster från Servicekontoret eller köper dem på den privata marknaden.

Servicekontoret är en av kommunens förvaltningar och sorterar under Servicenämnden.
Servicekontoret bedriver säljverksamhet – omfattningen av den

Servicekontoret var inledningsvis en teknisk förvaltning. Över åren från 1992 har allt
fler kommunala verksamheter överförts till Servicekontoret och nu ansvarar förvaltningen bland annat för nyanläggning, drift och underhåll av gator, VA-system, parker
och idrottsanläggningar. Servicekontoret ansvarar även för bygg- och fastighetsservice
på och lokalvård i kommunens egna fastigheter. Servicekontoret äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonsparkpark och utför reparationer i
fordons- och mekanisk verkstad. Servicekontoret tillhandahåller även tryckeri- och
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budtjänster, IT-service och service inom redovisning och personal- och löneadministration.

Under 2012 uppgick Servicekontorets intäkter, inklusive interndebitering, till 551 miljoner kr.

Målet gäller mark- och anläggningsentreprenader, en typ av verksamhet som tidigare
bedrevs inom den dåvarande avdelningen Anläggning/park/fritid, senare avdelningarna
för Entreprenad respektive Drift och underhåll.

Under 2012 hade avdelningen Entreprenad 93 årsarbetare och intäkter på ca 228 miljoner kr. Avdelningen utförde bl.a. ny- och omläggning av VA-nätet, underhåll och
anläggning av t.ex. lekplatser, gator, gångbanor, asfaltering, sten- och plattläggning,
byggande av exploateringsområden, markrenhållning och snöröjning samt trafikavstängningar. Avdelningen Drift och underhåll hade under samma tid 88 årsarbetare och
intäkter på ca 72 miljoner kr. Verksamheten bestod i skötsel av grönytor och parker.

När den nu beskrivna produktionen riktas utåt från den egna organisationen och tjänsterna säljs till privata köpare eller andra kommuner eller myndigheter blir det fråga om
säljverksamhet i konkurrenslagens mening. Sådan säljverksamhet utgör även näringsverksamhet i kommunallagens mening.

För att beskriva innehållet i och omfattningen av Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader kan inledningsvis sägas att Servicekontoret delar in sin försäljning av mark- och anläggningsentreprenader i sju verksamhetsområden:

1) Markrenhållning som innefattar sommar- och vinterskötsel med tillhörande slåtter
och gräsklippning,
2) VA-drift och VA-projekt som innefattar spol- och slamarbeten, TV-filmning, VAservicearbeten, små VA-uppdrag, inkopplingar, rörbrott/avloppsstopp m.m.,
3) beläggningsarbeten, som innefattar läggning av asfalt och eventuell underbyggnad,
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4) trafik, som innefattar trafikavstängningar, trafikmålning, reparationer av trafikskador på utrustning, trafikskyltuppdrag och regleringar av skador med försäkringsbolag,
5) markarbeten, som innefattar leveranser av material och arbete gällande murar, stensättning, plattytor, kabelrör m.m. och övriga anläggningsarbeten i första hand gällande
gator och parkeringsplatser,
6) park/lek och grönytor, som innefattar arbete på lekplatser, växtarbete, beskärningar,
trädfällning m.m. och
7) övrigt, bland annat besiktning av lekutrustningar, julgransuppsättningar, provborrningar.
Av en Servicekontoret gjord sammanställning av försäljningen av mark- och anläggningsentreprenader för åren 2000 – 2009 framgår att den är indelad i ”totala intäkter i
miljoner kr”, ”intäkter externa kunder i miljoner kr” och ”totala intäkter från samtliga
externa kunder i miljoner kr inklusive övrig offentlig verksamhet.”
Med övrig offentlig verksamhet avser kommunen, enligt vad som uppgetts av Servicekontoret, förutom försäljning till andra kommuner och statliga myndigheter även försäljning till bland annat statliga bolag, vägföreningar, ideella föreningar, kyrkor och
bostadsrättsföreningar. I kategorin övrig offentlig verksamhet ingår även försäljning
till privata entreprenörer som i sin tur har ett uppdrag från en offentlig kund. I kategorin ingår inte värdet av Servicekontorets produktion till Borås kommuns egna bolag
och förvaltningar.

Det finns ingen kommunal- eller konkurrensrättslig betydelse av en sådan åtskillnad
mellan externa kunder med någon form av offentlig anknytning och externa kunder
utan offentlig anknytning. Det är alltså totala intäkter från samtliga externa kunder
inklusive övrig offentlig verksamhet som är relevant vid bedömningen av Servicekontorets säljverksamhet.

Den utåtriktade produktion av mark- och anläggningsentreprenader som Servicekontoret har sålt till externa köpare uppgick därmed, enligt vad som uppgetts, under åren
2000 till 2009 till mellan 10,7 och 20,1 miljoner kr per år. Det framgår vidare att endast undantagsvis gick Servicekontoret med förlust under den angivna tiden. Slår man
istället ihop periodens totala intäkter och drar ifrån periodens totala kostnader kan man
se att periodens sammantagna överskott motsvarar 1 procent av periodens intäkter.
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Fram till och med årsredovisningen för 2010 redovisade Servicekontoret hur verksamheten fördelade sig mellan intern och extern produktion i årsredovisning. När det
gällde den externa produktionen redovisades den som dels övrig offentlig verksamhet,
vilket innefattade betalning för arbeten som utförts åt bl.a. sådana offentliga beställare
som inte är en del av Borås kommun eller dess bolag exempelvis betalning för arbeten
som utförts åt statliga myndigheter och andra kommuner men också privata beställare
bl.a. bostadsrättsföreningar och vägföreningar, dels övriga kunder, vilket huvudsakligen torde ha varit privatpersoner och företag.

Om man utifrån dessa uppgifter räknar ihop Servicekontorets försäljning till beställare
som inte är en del av Borås kommun eller dess bolag, ser man att den under 2007 till
2010 motsvarade cirka 20 miljoner kr per år. Vid en jämförelse med uppgifterna om de
totala intäkterna från Servicekontorets mark- och anläggningsentreprenader kan man
alltså se att nästan all Servicekontorets externa försäljning avser mark- och anläggningsentreprenader.

På Servicekontorets webbplats angavs vid denna tid att man inte bara tillhandahöll
mark- och anläggningsentreprenader till kommunkoncernen utan även saluförde dessa
till andra, såsom exempelvis privata fastighetsägare. Under rubriken företagsliknande
former skrev man bland annat så här:
”För dig som är fastighetsägare kan vi också vara intressanta t.ex. för gångbaneskötsel,
läggning av återvinningsasfalt, snöröjning och många andra tekniska tjänster.”
Numera redovisar man inte längre försäljningen till externa parter i årsredovisningarna
och den aktuella texten på webbplatsen har också tagits bort.

Den externa försäljningen har dock inte upphört efter 2010. Av redovisningar för Servicekontorets kunder vad gäller mark- och anläggningsentreprenader för 2010 och för
perioden den 1 januari till den 25 november 2011 kan man se att försäljning har skett
av mark- och anläggningsentreprenader till andra än Borås kommun eller juridiska
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personer som Borås kommun direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över
genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt.
Av redovisningen för 2011 – som innehåller 879 externa kunder – framgår att
det har avsett allt från markrenhållning för en tusenlapp åt en privatperson till markarbeten för mer än 4 500 000 kr åt ett privat bolag. Bland kunderna finns statliga myndigheter, statliga bolag, andra kommuner, privatägda aktiebolag, trossamfund, föreningar och privatpersoner. Det har avsett försäljning inom samtliga verksamhetsområden för Servicekontorets mark- och anläggningsentreprenader. Sammantaget uppgick
intäkterna från försäljningen till externa kunder till 18 134 000 kr under perioden den 1
januari till den 25 november 2011.

Servicekontoret har, efter förfrågan från Konkurrensverket, sammanställt hur stor försäljningen till de externa kunderna (fördelat mellan de olika verksamhetsområdena)
varit och därvid uppgett att den sammanlagda försäljningen för
-

2009 var 19 311 681 kr,

-

2010 var 15 639 210 kr och

-

2011 (t.o.m. 25 november) var 18 134 191 kr.

Av denna försäljning avsåg cirka 3 miljoner kr omsättning (i verksamhetsområde 7)
för Servicekontorets återvinningsanläggning Ramnaslätt. Denna försäljning omfattas
dock inte av Konkurrensverkets talan.

Konkurrensverket har inte tillgång till motsvarande redovisning för 2012, men enligt
uppgift från kommunen uppgick 2012 års externa försäljning till cirka 15 200 000 kr
efter att intäkterna från återvinningsanläggningen räknats bort.

Sammantaget står det alltså klart att Servicekontoret inte bara producerar mark- och
anläggningsentreprenader för interna avrop av kommunens egna förvaltningar och bolag utan att man även bedriver säljverksamhet för miljontals kronor per år i form av
försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till bland annat privatpersoner, pri-
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vatägda företag, statliga myndigheter och bolag och andra kommuner och diverse föreningar.

Konkurrensverkets förbudsyrkande omfattar inte all försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Undantag har gjorts för vissa akuta VA-arbeten
och viss snöröjning. Bakgrunden till angivna undantag är att kommunen tidigt under
utredningen påtalade att det kunde vara problematiskt att ”lyfta plogen” vid snöröjning
och att det vid akuta VA-arbeten kunde vara osäkert om ett fel hade uppstått på den
allmänna eller privata delen av VA-anläggningen. Konkurrensverket har därför bedömt
att dessa kategorier av arbeten inte bör förbjudas. Enligt Konkurrensverket bör rimligen undantagen inte omfatta arbeten för mer än högst någon miljon kr.

Det står alltså klart att även om man räknar bort Servicekontorets säljverksamhet vid
återvinningsanläggningen och den säljverksamhet som Borås kommun påstår omfattas
av Konkurrensverkets undantag så genererar den ifrågasatta säljverksamheten intäkter i
storleksordningen 10 – 15 miljoner kr per år.

Kommunen har preciserat detta genom att uppge att Servicekontorets externa säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader var
-

16,7 miljoner kr 2009,

-

13,3 miljoner kr 2010,

-

15 miljoner kr 2011 och

-

15,2 miljoner kr 2012.

Konkurrensverkets uppgifter är baserade på de redovisningar som kommunen har lämnat.
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Säljverksamheten till externa beställare är inte förenlig med kommunallagen eller
annan lag

När det gäller den kommunala kompetensen, alltså vad kommuner får och inte får
göra, brukar man skilja mellan allmän och speciell kompetens. Allmän kompetens är
den kompetens som grundar sig på kommunallagen medan speciell kompetens grundar
sig på annan lag än kommunallagen.

Speciell kompetens

Kommunen har gjort gällande att en del av Servicekontorets externa försäljning av
mark- och anläggningsentreprenader skulle vara hänförlig till sådant kommunen är
skyldig, eller har rätt, att utföra enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
(VA-lagen), miljöbalken, lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (beredskapslagen)
och lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(renhållningslagen).

-

VA-lagen

Ett av Servicekontorets verksamhetsområden (verksamhetsområde 2) är VA-drift och
VA-underhåll. Enligt kommunen är en del av den ifrågasatta säljverksamheten kompetensenlig enligt VA-lagen.

I VA-lagen skiljer man på den allmänna VA-anläggningen och fastighetsägarens VAinstallation.

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsledningsverk, ledningsnät,
och allt annat som behövs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt fram till
den s.k. förbindelsepunkten hos fastighetsägaren. Förbindelsepunkten ligger normalt
0,5 meter utanför tomtgränsen.
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Av Allmänna bestämmelser för användande av Borås stads allmänna vatten- och avloppsanläggning framgår att det är Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för
den allmänna VA-anläggningen.

Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som har dragits för en fastighet
från dess förbindelsepunkt. I installationen ingår till exempel kranar och tvättställ som
har anslutits till ledningarna.

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna VA-anläggning och
fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten.

Det är huvudmannen, Borås Energi och Miljö, som svarar för arbeten och kostnader
för den allmänna VA-anläggningen.

Fastighetsägaren svarar för arbeten och kostnader för VA-installationen.

Detta medför att även om en kommun kan bli tvungen att utföra, eller köpa, VAarbeten på den allmänna VA-anläggningen för att denna ska fungera på avsett sätt så
finns det ingenting i VA-lagen som ger kommunerna en skyldighet, eller ens en möjlighet att utföra arbeten på privata fastighetsägares VA-installationer.
VA-lagen ger alltså inte kommunen speciell kompetens att sälja mark- och anläggningsentreprenader inom VA.

Kompetensenliga VA-arbeten kan Servicekontoret bara göra på den allmänna VAanläggningen, men sådana arbeten sker ju på uppdrag av Borås Energi och Miljö och
kan alltså inte generera några intäkter från externa kunder. Och även om det skulle
vara så att det är kommunen som är huvudman för VA-anläggningen, så kan arbeten på
VA-anläggningen ändå inte generera några intäkter från externa beställare.
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Konkurrensverket har trots detta valt att från förbudsyrkandet undanta akuta vatten och
avloppsarbeten inom Borås kommun där det först vid felsökning på plats framkommer
att skadan inte har uppkommit på den allmänna delen av VA-anläggningen.

-

Miljöbalken

Kommunen har även hänvisat till den kommunala renhållningsskyldigheten i 15 kap.
8 § miljöbalken.

Kommunens möjlighet att ta ut avgifter för de uppgifter man utför med stöd av 15 kap
8 § miljöbalken regleras i 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken. Det är riktigt att kommuner har
ett renhållningsansvar enligt miljöbalken. Och det kan vara Servicekontoret som rent
faktiskt utför en del av de uppgifter som följer av renhållningsansvaret.

Men, även om Servicekontoret rent faktiskt utför en del av de uppgifter kommunen
enligt miljöbalken är skyldig att utföra så kan detta inte ge Servicekontoret några intäkter från externa kunder.

Av p. 4.2 i kommunens Renhållningsordning framgår att avgifter för kommunens avfallshantering ska erläggas enligt en taxa som ska antas av kommunfullmäktige och att
avgiften ska betalas till Borås Energi och Miljö. Fullmäktige har antagit en sådan taxa.

I den mån Servicekontoret har utfört arbeten som är kompetensenliga med stöd av miljöbalken måste detta alltså ha genererat intäkter från Borås Energi och Miljö. Har arbetena genererat intäkter från enskilda så har de inte varit kompetensenliga, i alla fall inte
med stöd av miljöbalken.

-

Beredskapslagen

Lagen ger inte kommuner kompetens att sälja mark- och anläggningsentreprenader.
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Den ställer krav på kommunen att inventera potentiella risker och upprätta planer för
hur dessa ska hanteras. Vidare krävs att kommunen inrättar en krisledningsnämnd för
att säkra en effektiv och ändamålsenlig beslutsgång vid extraordinära händelser. Det
krävs även att kommunens personal utbildas i, och övar på, hur de ska hantera olika
typer av extraordinära händelser. Lagens huvudsakliga syfte är att se till att kommunens beslutsvägar fungerar adekvat även under förhållanden där det krävs snabbare
beslut än den ordinarie kommunala beredningen klarar av.

Beredskapslagen ställer dock inte upp några krav på att en kommun själv ska ha de
materiella och personella resurser i beredskap som krävs för att kunna hantera extraordinära händelser i kommunen. Tvärtom ger lagen kommuner möjlighet att, med undantag från lokaliseringsprincipen, hjälpa varandra vid extraordinära händelser och således
dra nytta av varandras resurser.

Ett annat sätt bland kommuner att lösa det eventuella behov av produktionsresurser
som kan uppstå vid extraordinära händelser är att sluta avtal med privata utförare.

Det kan noteras att ett antal av de situationer som kommunen påstår att den måste ha
beredskap för, exv. skogsbränder, trafikolyckor och kemikalieutsläpp till följd av trafikolyckor, är sådana att de normalt utgör räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Kommunen har emellertid lämnat över ansvaret för räddningstjänsten till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Av förbundsordningen framgår att kommunen har lämnat över ansvaret för bland annat räddningstjänst till förbundet. Detta innebär att Borås
kommun, och därmed Servicekontoret, inte har vare sig skyldighet eller rätt att bedriva
räddningstjänst. Av förbundsordningen följer att räddningstjänstförbundet även biträder kommunen vad gället ansvaret enligt bl.a. beredskapslagen. När det gäller kommunens skyldigheter enligt beredskapslagen finns alltså hjälp att hämta hos andra kommuner, privata företag och Räddningstjänstförbundet.
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Beredskapslagen eller lagen om skydd mot olyckor ger inte någon rätt för Servicekontoret att i strid med den kommunala kompetensen bedriva säljverksamhet på den privata marknaden.

-

Renhållningslagen

Lagen ger kommunen ett ansvar för markrenhållning och snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg och andra detaljplanelagda platser som kommunen är huvudman
för. I kommunen ligger det ansvaret på Tekniska förvaltningen.

Renhållningslagen ger dock inte kommunen något motsvarande ansvar för privatägd
mark. Detta åvilar fastighetsägaren.

Renhållningslagen ger inte kommunen någon skyldighet, eller en möjlighet, att sälja
mark- och anläggningsentreprenader åt externa beställare. Servicekontorets kompetensenliga verksamhet inom detta område torde således uteslutande vara hänförlig till
de arbeten man utför åt Tekniska förvaltningen och därmed ingå i posten för interndebitering av förvaltningen.
Det finns – sammanfattningsvis – ingen ”speciallag” som ger Servicekontoret kompetens att bedriva den ifrågasatta säljverksamheten.

Allmän kompetens

En kommun själv får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller kommunmedlemmarna och som inte ska handhas
enbart av någon annan (2 kap. 1 § kommunallagen).

Av 2 kap. 7 § kommunallagen framgår att kommuner bara får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
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Om kommunen funderar på att bedriva näringsverksamhet finns begränsningar i handlingsutrymmet. Generellt sett får kommuner inte bedriva näringsverksamhet; bara i
vissa situationer.

När det gäller de ifrågasatta mark- och anläggningsentreprenaderna så saknar dessa de
karaktärsdrag som utmärker de sedvanliga kommunala affärsverksamheterna. Traditionellt sett är mark- och anläggningsentreprenader en typ av tjänster som tillhandahålls
av det privata näringslivet

Trots att kommunala engagemang är förbjudna på det egentliga näringslivets område
finns det i rättspraxis exempel på tre typer av situationer där domstolarna under speciella förutsättningar ändå har tillåtit viss kommunal näringsverksamhet på det egentliga
näringslivets område:

Vid tillfällig överproduktion av interna tjänster kan det under speciella förutsättningar
vara tillåtet för kommunen att sälja överskottet på den privata marknaden.
När den kompetensstridiga verksamheten har anknytning till en etablerad kompetensenlig verksamhet och den stridiga verksamheten behövs för den enskilde brukaren av
den kompetensenliga verksamheten.
När det finns brist på privata alternativ och den kompetensstridiga verksamheten är
nödvändig för att garantera en viss minimistandard av basal kommersiell service till
hushållen.
-

Överskottskompetens

Av Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader under åren
2000 till 2009 kan ses att det inte är fråga om någon tillfällig överskottskapacitet. Den
externa försäljningen har överstigit 10 miljoner kr varje år, och ett år till och med uppgått till över 20 miljoner kronor. Någon övergångsperiod kan man heller inte tala om,
tvärtom förefaller den externa säljverksamheten vara permanentad. Inte heller förefaller det finnas någon ambition att minska den externa försäljningen. Tvärtom har kom-
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munen inställningen att det är en förutsättning för beställar- och utförarmodellen att de
får sälja mark- och anläggningsentreprenader också till externa kunder.

Servicekontorets externa försäljning av mark- och anläggningsentreprenader motsvarade mellan 7 och 13 procent av produktionen under åren 2000 till 2009. Den procentuella andelen extern försäljning för åren 2010 t.o.m. 2012 ligger också inom detta intervall.

-

Anknytningskompetens

Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader har
från Servicekontorets perspektiv ett visst samband med dess kompetensenliga verksamhet i det att samma personal och samma maskiner kan användas både i den kompetensenliga verksamheten och i den kompetensstridiga säljverksamheten.

Det kan dock inte vara den typen av samband som krävs för att det ska kunna anses
föreligga anknytningskompetens. Annars skulle ju kommuner kunna sälja i princip allt
de själva producerar, som t.ex. juridiska tjänster, redovisningstjänster, på den privata
marknaden.

Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader är inte heller av
sådan begränsad omfattning att den skulle kunna omfattas av anknytningskompetens
alldeles oavsett om det fanns något samband med en kompetensenlig huvudverksamhet.

-

Brist på privata alternativ

När det gäller frågan om bristande kommersiellt utbud kan man konstatera att om det
privata tillhandahåller eller inte tillhandahåller vissa varor eller tjänster i en kommun
normalt inte påverkar den kommunens kompetens att bedriva näringsverksamhet.
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Men det finns ett undantagsfall när brist på privat utbud kan ge kommunen rätt att engagera sig på det egentliga näringslivets område. Om det kommunala engagemanget är
nödvändigt för att garantera en viss minimistandard av kommersiell service till hushållen kan kommunen få rätt att engagera sig på det egentliga näringslivets område.

De gånger det har godkänts har det handlat om glesbygdskommuner som har engagerat
sig i basal service, såsom livsmedelshandel och försäljning av drivmedel.

Relevant marknad

Relevant produktmarknad

Mark- och anläggningsentreprenader kan definieras som arbeten som bedrivs i och
under marknivå samt större betongkonstruktioner ovan mark. Servicekontoret erbjuder
ett brett utbud av sådana tjänster på den privata marknaden, exv. beläggnings- och
markarbeten, VA-arbeten samt markrenhållning.

Utbytbarheten på efterfrågesidan mellan olika speciella mark- och anläggningstjänster
är i många fall låg.

Vid avgränsningen av en relevant produktmarknad kan man även beakta möjligheterna
till utbytbarhet på utbudssidan, dvs. leverantörernas möjligheter att ställa om sin produktion av de olika relevanta tjänsterna. De flesta företag på marknaden kan på egen
hand erbjuda ett ganska brett utbud av tjänster. För det fall ett företag inte ensamt kan
utföra en viss typ av uppdrag eller projekt är det vanligt att ta hjälp av lokala underentreprenörer eller konsulter. På det här sättet har många privata aktörer möjlighet att erbjuda sina kunder ett ännu bredare tjänsteutbud. Detta gör också att även om många
företag på marknaden har delvis olika inriktning så kan de generellt sett snabbt och
utan väsentliga tilläggskostnader eller risker anpassa sin verksamhetsintriktning. Det
råder således en hög grad av utbytbarhet på utbudssidan. Servicekontoret erbjuder
också i princip samtliga typer av mark- och anläggningstjänster.
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Mot denna bakgrund saknas skäl att i detta fall dela upp mark- och anläggningsentreprenader i olika produktmarknader efter projekttyp. Den relevanta produktmarknaden
utgörs alltså i detta fall av mark- och anläggningsentreprenader.

Fråga kvarstår däremot om även större entreprenader med ett kontraktsvärde över 10
miljoner kr ingår i den relevanta produktmarknaden.

När det gäller sådana entreprenader råder helt andra konkurrensförhållanden än för
andra entreprenader. Bland större entreprenader ingår t.ex. stora infrastrukturprojekt
med Trafikverket som beställare. Större entreprenader kräver ofta sådan kapacitet, organisation och kompetens eller tillgång till nyckelresurser för t.ex. arbetsledning som
endast de större, ofta rikstäckande, företagen har. Här är möjligheterna att utnyttja lokala underentreprenörer eller konsulter inte tillräckliga för att mindre företag ska
kunna utöva ett effektivt konkurrenstryck.

Det säger sig självt att ett företag måste ha viss finansiell styrka och relativt hög omsättning för att kunna lämna ett konkurrenskraftigt pris på större uppdrag. Alla privata
företag måste prissätta risk och risken blir naturligtvis högre för ett uppdrag vars kontraktsvärde kanske motsvarar flera månaders omsättning. Vid större entreprenader är
det också möjligt att vara konkurrenskraftig över ett större geografiskt område än annars. Detta beror på att faktorer som transportkostnader och lokalkännedom inte blir
lika utslagsgivande vid större arbeten.

Servicekontoret utför främst små mark- och anläggningsentreprenader åt ickekommunala kunder, även om enstaka uppdrag varje år har uppgått till miljonbelopp.
Servicekontoret har aldrig utfört någon större entreprenad, dvs. med ett kontraktsvärde
över 10 miljoner kr, på den privata marknaden. Det är däremot inte ovanligt att Servicekontoret utför större mark- och anläggningsentreprenader åt kommunen. För att
bedöma hur Servicekontorets säljverksamhet på den privata marknaden påverkar förutsättningarna för en effektiv konkurrens är det inte relevant att beakta konkurrensförhål-
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landena vid sådana större entreprenader, vars kontraktsvärden kan uppgå till 10-tals
eller t.o.m. 100-tals miljoner kr.

Den relevanta produktmarknaden utgörs av marknaden för mark- och anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde som inte överstiger ca 10 miljoner kr.

Relevant geografisk marknad

Den geografiska marknaden kan definieras som det område där de berörda företagen,
dvs. i detta fall Servicekontoret, tillhandahåller de relevanta tjänsterna. Marknaden
omfattar ett område inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som
kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt p.g.a. väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
Servicekontoret har, enligt uppgift ”i endast obetydlig omfattning” utfört mark- och
anläggningsentreprenader utanför kommunens gränser; för åren 2009-2011 endast något enstaka arbete per år. Kommunen har också beslutat att tills vidare avvakta med att
utveckla koncept för erbjudande av tjänster till andra kommuner. Utgångspunkten vid
avgränsning av den relevanta geografiska marknaden bör därför vara Borås kommun,
där Servicekontoret bedriver den ifrågasatta säljverksamheten.

I detta fall finns dock anledning att utvidga den relevanta geografiska marknaden så att
den omfattar även närliggande kommuner: Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark,
Bollebygd, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Tätorterna i dessa kommuner ligger
inom några få mil från Borås.

Enligt Borås kommun däremot utgörs den geografiska marknaden av det avstånd som
kan nås genom bilfärd minst en timme från Borås vilket område innefattar minst 23
kommuner i Västsverige, bl.a. Göteborg, Jönköping och Varberg.
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Vid mark- och anläggningsentreprenader måste emellertid resurserna transporteras till
det ställe där ett arbete ska utföras. Att utföra ett uppdrag på annan ort än den där man
är etablerad leder alltså normalt till ökade kostnader för dels transporter av maskiner,
fordon och material, dels transporter av personal. Dessa kostnader gör att företag med
hemvist långt bort från ett arbetsställe får svårare att utöva ett effektivt konkurrenstryck.

På senare tid har det dessutom blivit allt vanligare att anställda vill arbeta lokalt för att
slippa resor. Det kan därför vara svårare att hitta kompetent personal till arbeten utanför hemmamarknaden vilket också försämrar konkurrenskraften.

Det är alltså förenat med höjda kostnader för ett företag att utföra mark- och anläggningsentreprenader på ”bortaplan”. Som huvudregel gäller att ju längre avståndet till
ett projekt är, desto större blir kostnadsökningarna. Detta får extra stor betydelse för
möjligheten att konkurrera effektivt på den i målet aktuella marknaden där vinstmarginalerna generellt sett är låga och endast uppgår till uppemot 5 procent. Låga vinstmarginaler betyder att redan en kostnadsökning om några få procent gör att ett företag inte
längre har någon marginal kvar. Privata företag konkurrerar därför normalt endast på
bortaplan om de t.ex. har ont om arbete på hemmaplan och måste hitta avsättning för
maskiner och personal.

Avstånd och restider på mer än en timme påverkar möjligheterna för ett företag att
utöva ett effektivt konkurrenstryck.

För att kunna konkurrera effektivt på marknaden måste företagen också ha god lokalkännedom. När det gäller privata upphandlingar är ofta lokal etablering en förutsättning för att ens bli tillfrågad. Ett företag som inte finns och syns på orten får alltså inte
ens chansen att konkurrera om många lokala arbeten.

Dessutom är det ofta viktigt med kännedom om andra specifika lokala förhållanden.
Som exempel kan nämnas vilka tippar som är bra för olika schaktmassor, om det råder
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speciella markförhållanden på platsen som påverkar risken med att utföra ett visst uppdrag men som inte framgår av en geoteknisk undersökning etc. Utan lokalkännedom
ökar därför både kostnader och risk vilket leder till ett mindre konkurrenskraftigt erbjudande. För den som är etablerad lokalt finns också bättre möjligheter till samordning mellan olika projekt. Ett exempel på samordningsvinster är att maskiner och personal kan användas på flera projekt parallellt. Ett annat exempel är att man istället för
att behöva betala för att tippa överskottsmassor från ett projekt kan använda dessa som
fyllnad i ett annat projekt där man då slipper betala för ballast.

Något som tydligt demonstrerar vikten av lokal närvaro är att rikstäckande företag regelmässigt har lokalkontor även på lokala marknader. Om den geografiska marknaden
var så stor som kommunen påstår, skulle inte rikstäckande företag som t.ex. Skanska
och NCC, som redan har lokalkontor i Jönköping och Göteborg, även – som är fallet –
ha lokalkontor i Borås.

Det här betyder naturligtvis inte att det aldrig förekommer att företag utan lokal etablering utför uppdrag i t.ex. Borås kommun. För det första är det inte ovanligt att företag
utan lokal närvaro vinner uppdrag att utföra större entreprenader med ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr. Lokal närvaro är generellt sett mindre viktigt för sådana
entreprenader.

För att undersöka vilka företag som faktiskt utför mark- och anläggningsentreprenader
i Borås kommun har verket bett branschorganisationen Sveriges Byggindustrier att ta
fram uppgifter om vilka företag som faktiskt har utfört mark- och anläggningsentreprenader i kommunen. Uppgifterna har tagits från databasen Sverige Bygger.

Uppgifterna visar 53 mark- och anläggningsarbeten som utförts i kommunen under
åren 2011 och 2012 och för vilka Sveriges Byggindustrier kunnat få fram information
om vem som är byggherre, huvudentreprenör och markentreprenör. Det framgår inte
hur stor del av de respektive uppdragen som avser just mark- och anläggningsarbeten.
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Av uppgifterna framgår att 45 av totalt 53 markentreprenörer har lokal närvaro i Borås
eller närliggande kommuner. Endast åtta mark- och anläggningsarbeten av 53 har alltså
utförts av företag utan lokal etablering. Av dessa är ett företag från Landskrona, ett
från Hudiksvall, ett från Falkenberg och fem från Göteborgstrakten. Flera av de åtta
arbeten som utförts av Göteborgsföretag avser dessutom sådana större entreprenader
med ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr som inte ingår på den relevanta produktmarknaden och där lokal närvaro är mindre viktig.

Enligt kommunen däremot bedriver 86 företag verksamhet, bevakar marknaden
och/eller lämnar anbud i kommunen. Av dessa är kanske uppemot tre fjärdedelar av
företagen faktiskt lokalt etablerade antingen i Borås eller i närliggande kommuner,
t.ex. Green Landscaping, Svensk Markservice, NCC, Skanska och Svevia, vilka har
lokalkontor i Borås.

Det är inte heller tillräckligt för att ett företag ska utöva ett effektivt konkurrenstryck
på en marknad att företag bevakar marknaden eller i marknadsföringssyfte anger på sin
hemsida att företaget är verksamt på en viss marknad. Det är inte heller tillräckligt att
ett företag faktiskt ofta lämnar anbud men aldrig vinner. Det som krävs är att företaget
lämnar anbud som är så konkurrenskraftiga att det faktiskt vinner en del uppdrag. Och
det gör nästan bara lokalt etablerade företag.

När det gäller större mark- och anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde över
ca 10 miljoner kr råder andra konkurrensförhållanden än för sådana som Servicekontoret erbjuder. Den relevanta geografiska marknaden i målet utgörs av Borås kommun
och närliggande kommuner.
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Säljverksamheten till externa aktörer är konkurrensbegränsande

Omfattningen av säljverksamheten

För en förståelse av Servicekontorets starka position och följderna av den ifrågasatta
säljverksamheten kan en uppskattning av den totala omsättningen under åren 2010 2014 på den relevanta marknaden (anläggningsmarknaden, projekt upp till 10 miljoner
kr) vara intressant.
Av statistik/prognosmaterial från Byggfakta – som inhämtats från Sveriges Byggindustrier – framgår att omsättningen på den relevanta marknaden Borås kommun och närliggande kommuner (Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd,
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga) i genomsnitt uppgått till 339 miljoner kr per år.
För Borås har den genomsnittliga omsättningen uppgått till 108 miljoner kr per år.

Här ska nämnas att uppgifterna såvitt avser 2013 och 2014 är en prognos. Det är heller
inte någon fullständig redogörelse för den totala omsättningen för alla mark- och anläggningsentreprenader. Större entreprenader med ett kontraktsvärde över ca 10 mkr är
inte inkluderade. Det finns också direkttilldelade kommunala uppdrag som inte ingår
eftersom dessa aldrig har varit ute på marknaden. Projekt med Trafikverket ingår inte
eftersom dessa har ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr. Detta är en förklaring till
varför den genomsnittliga totala omsättningen i Borås är lägre än Servicekontorets
totala omsättning. Servicekontoret utför ju både större entreprenader och direkttilldelade entreprenader.

Det finns inte någon anledning att ifrågasätta kommunens uppgifter för åren 2006 2013 om den totala omsättningen för alla entreprenader i region Sjuhärad. I dessa
uppgifter är det just region Sjuhärad som närmast motsvarar Borås kommun och närliggande kommuner. Här ingår alltså även större entreprenader med kontraktsvärden
över 10 miljoner kr. Enligt dessa uppgifter varierar omsättningen från 555 miljoner kr
till 1 332 miljoner kr. De prognosticerade volymerna för 2012 och 2013 är t.ex. mer än
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dubbelt så höga som volymerna för föregående tre år. Den främsta orsaken till de här
variationerna är just att även större entreprenader ingår eftersom varje enskilt sådant
projekt kan ha ett kontraktsvärde om hundratals miljoner kr.

Inkluderar man omsättningen även från större entreprenader med ett kontraktsvärde
över ca 10 miljoner kr uppgår alltså omsättningen till mer än det dubbla jämfört med
uppgifterna i Byggfakta. Men för att bedöma hur Servicekontorets säljverksamhet påverkar konkurrensen ska hänsyn inte tas till större entreprenader över 10 miljoner kr
eftersom det råder helt andra konkurrensförhållanden för dessa. Servicekontorets ifrågasatta säljverksamhet avser ju inte heller sådana större entreprenader.
Servicekontorets omsättning på marknaden har 2009 – 2012 uppgått till omkring 200
miljoner kr per år. Hur stor del av Servicekontorets omsättning som avser större entreprenader med ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr är obekant. Men trots att större
entreprenader utgör en egen relevant marknad så kan naturligtvis Servicekontoret få en
starkare position och konkurrensfördelar, t.ex. täckning för fasta kostnader och samordningsvinster, från att utföra sådana arbeten. Man kan också notera att även satt i
relation till den totala omsättningen för samtliga entreprenader i Sjuhärad är Servicekontoret en betydande aktör.

Servicekontorets position på marknaden förstärks ytterligare av att man är en del av
Borås kommun. Kommunen är inte bara en viktig beställare utan alla företag som är
verksamma i Borås är i större eller mindre utsträckning beroende av att kommunen
t.ex. utfärdar olika tillstånd för trafikavstängningar m.m.

Som tidigare sagts avser Servicekontorets säljverksamhet på den privata marknaden
uppemot 1 000 uppdrag varje år. Många av uppdragen är små men det förekommer
också att Servicekontoret utför lite mer omfattande mark- och anläggningsentreprenader åt externa aktörer. Enligt uppgifter från kommunen kan för 2011 nämnas markarbeten åt Cernera Maskrosen AB för över 4,5 miljoner kr, stenarbeten åt Svenska kyr-

28
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2014-03-31

T 911-12

kan för ca 2,5 miljoner kr och markarbeten m.m. åt Borås Övre Station AB för ca 1,3
miljoner kr.

Kommunen har också gett anbud på både kommunala och privata mark- och anläggningsobjekt för åren 2009-2013. Servicekontoret har räknat på flera entreprenader i
mångmiljonklassen åt externa beställare, men inte vunnit upphandlingarna.

Som tidigare nämnts har Servicekontoret under åren 2009-2012 sålt mark- och anläggningsentreprenader på den privata marknaden för i genomsnitt ca 15 miljoner kr per år
efter det att intäkter från återvinningsanläggningen räknats bort. Redan denna omsättning gör Servicekontoret till en betydande aktör på den privata delen av marknaden.

Representanter för de lokala företagen tycker sig dock ha upplevt att Servicekontoret
har varit mindre aktivt på den privata marknaden på senare tid. Vissa menar att detta
beror på att Servicekontoret har full sysselsättning tack vare större direkttilldelade projekt, andra att det kan ha ett samband med den här pågående processen.

Konkurrensverkets förbudsyrkande omfattar inte all Servicekontorets försäljning av
mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Undantag har gjorts för vissa
akuta VA-arbeten och viss snöröjning. Undantagen kan omfatta arbeten värda som
allra mest någon miljon kr per år. När det gäller undantaget för snöröjning där det är
enklare att utföra arbetet än att lyfta plogen borde detta inte ens kunna generera några
intäkter eftersom kommunen tillämpar självkostnadsprincipen och inte har någon kostnad om man sparar in arbete.

Sammanfattningsvis uppgår alltså den konkurrensbegränsande säljverksamhet som
omfattas av förbudsyrkandet till klart över 10 och upp till 15 miljoner kr för varje år.
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Servicekontoret är aktivt också på den privata marknaden och utanför kommunen

Servicekontoret har i vart fall tidigare aktivt sökt uppdrag på den privata marknaden.
Som redan sagts har Servicekontoret t.ex. marknadsfört sig mot fastighetsägare på
kommunens webbplats. Servicekontoret har också gett ut olika broschyrer där de erbjudit sina tjänster och dessutom aktivt tagit kontakt med privata beställare.

I några fall har Servicekontoret också deltagit i offentliga upphandlingar i andra kommuner.

Vid en upphandling 2009 av VA-arbeten i Alingsås tilldelades Servicekontoret uppdraget. När Härryda kommun 2010 upphandlade entreprenadarbeten för gator och ledningar inkom 12 godkända anbud. Eftersom det var en entreprenad med ett kontraktsvärde över 10 miljoner kr var även ett flertal större företag utan lokal etablering med
och räknade. Servicekontoret var bland anbudssgivarna.

Servicekontorets konkurrensfördelar jämfört med privata företag.

Servicekontoret är en kommunal förvaltning. Servicekontoret finansieras ytterst med
skattemedel och kan inte gå i konkurs.

Eftersom Servicekontoret är en del av kommunen har självklart också de kommunala
beställarna alltid ett incitament att gynna Servicekontoret, dvs. gynna sig själv, på bekostnad av privata företag.

-

Direkttilldelningar

Den sannolikt enskilt viktigaste fördelen för Servicekontoret är att man får direkttilldelade, alltså icke konkurrensutsatta, uppdrag från kommunen. De direkttilldelade uppdragen ger Servicekontoret en garanterad basvolym med vilken man kan täcka en stor
del av sina fasta kostnader för maskiner, personal m.m. Dessutom får Servicekontoret
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möjligheter att samordna verksamheten mellan olika projekt, dvs. använda samma maskiner och personal så att dessa kan hållas fullt sysselsatta, flytta överskottsmassor
mellan projekt etc.
Kommun kallar de här direkttilldelningarna för ”förhandlingsupphandlingar” eller
”förhandlingsentreprenader”. Men det är inte fråga om upphandlingar i konkurrens
med andra företag. Vid en förhandlingsupphandling kan Servicekontoret, enligt vad
som uppgetts av kommunen, förhandla fram ett lämpligt pris vid ett gemensamt planeringsmöte. Eller så kan Servicekontoret föreslå ett pris som beställare kontrollerar med
sina erfarenheter från riktiga upphandlingar.

Servicekontoret får inte direkttilldelade uppdrag enbart efter gemensamma förhandlingar med kommunala beställare. Av kommunstyrelsens protokoll den 21 maj
2012 framgår att Servicekontoret föreslogs till entreprenör för utförande av vissa
markarbeten mot en ersättning av ca 4,5 miljoner kr. En minoritet ansåg emellertid att
kommunen genom att upphandla skulle säkerställa att de offentliga medlen tillvaratogs
på ett effektivt sätt och ställde som alternativt förslag att Servicekontoret skulle ges
möjligheten att inkomma med anbud tillsammans med andra intressenter. Inte bara
”vanliga” kommunala beställare utan även kommunstyrelsen väljer att gynna Servicekontoret genom att låta dem utföra vissa uppdrag i egen regi.

Ett exempel på direkttilldelade uppdrag som framför andra bör nämnas är exploateringen av industrimark i området Viared där Servicekontoret direkttilldelats mark- och
anläggningsarbeten för hundratals miljoner kr fördelat över flera år.
Kommunen har angett anbudssumman till ca 275 miljoner kr (226 + 49). Det ska understrykas att även om Viared är en sådan större entreprenad som inte ingår på den
relevanta marknaden där Servicekontoret bedriver sin konkurrensbegränsande säljverksamhet så innebär det förstås en konkurrensfördel mot privata företag att ha ett
sådant projekt som löper över flera år.
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Servicekontoret har också på senare tid direkttilldelats uppdraget att utföra exploatering av industrimark på området Nordskogen. Kontraktsvärdet lär, enligt uppgift,
handla om flera tiotals miljoner kr.
Av Servicekontorets årsredovisning för 2012 framgår att ”Besluten att genomföra exploateringar av industrimark på Västra Viared, Norra Viared och Nordskogen genom
internt samarbete mellan Stadskansliet/Samhällsbyggnadsförvaltningen (beställare),
Tekniska förvaltningen (projekteringsansvarig) och Servicekontoret (produktionsansvarig) med produktionsstart under 2012 kommer att innebära stora arbetsvolymer
under de kommande åren.” Viaredsprojektet nämns även särskilt i Borås kommuns
årsredovisning för 2012 och i Servicekontorets årsredovisning för 2011.

Servicekontoret har bedömt att det endast är ca 25 procent av de projekt som ligger
inom Servicekontorets arbetsområde som man tar hem i konkurrens med andra företag.
Detta betyder alltså att endast omkring en fjärdedel av de uppdrag Servicekontoret faktiskt utförde vid den aktuella tiden hade vunnits i konkurrens enligt lagen (2007:1091)
om offentligt upphandling (LOU). Även om andelen konkurrensutsatta uppdrag kan
variera över tid är det tydligt att Servicekontorets andel icke konkurrensutsatta uppdrag
är hög.

Gatukontoret (Tekniska förvaltningen) är en av Servicekontorets stora beställare. I vart
fall omkring 2010 direkttilldelade man över hälften, ca 55 procent, av sina beställningar till Servicekontoret. Av Servicekontorets årsredovisning 2010 framgår att de totala
intäkterna från Gatukontoret uppgick till omkring 122 miljoner kr. Om 55 procent av
dessa var direkttilldelade blir det hela 67 miljoner kr i direkttilldelningar enbart från
Gatukontoret det året.

-

Servicekontorets möjlighet att påverka kommunens efterfrågan

Ännu en konkurrensfördel är att Servicekontoret har möjlighet att påverka kommunens
efterfrågan på dess tjänster. Detta kan ske på olika sätt. Servicekontoret har vissa möj-
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ligheter att t.ex. föreslå lämpliga uppdrag att förhandlingsupphandla, föreslå nyinvesteringar eller föreslå tidigareläggningar av projekt.
Det förekommer också att Servicekontoret riktar ”reaerbjudanden” till olika förvaltningar.

-

Bättre möjligheter till finansiering

Ytterligare en fördel som Servicekontoret har i egenskap av kommunal förvaltning är
att man har bättre möjligheter till finansiering än privata företag. På marknaden för
mark- och anläggningsentreprenader råder hård konkurrens och vinstmarginalerna är
låga.

Servicekontoret har tillgång till en årlig investeringsbudget om ca 15 miljoner kr som
kan användas för investeringar i fordon och maskiner. Servicekontoret är ju en del av
kommunen och behöver inte genomgå någon kreditprövning av det slag som privata
företag måste. Av Servicekontorets årsredovisning för 2012 framgår att man använt
budgeten till bl.a. vissa större egna investeringar, t.ex. två tunga lastbilar (tipp- och
kranmaskiner) för över 2 miljoner kr styck. Året dessförinnan använde Servicekontoret
också investeringsbudgeten till inköp av två tunga lastbilar för 3,4 miljoner kr. Servicekontoret betalar, enligt egen uppgift, ränta enligt rekommendation från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Oavsett om Servicekontoret betalar marknadsmässig
ränta eller inte så är det en fördel att kunna få medel för investering av sig själv jämfört
med att behöva låna av en bank.

-

Självkostnadsprincipen

En faktor som också innebär att Servicekontoret inte konkurrerar på lika villkor med
privata företag är att Servicekontoret följer självkostnadsprincipen.
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Enligt uppgift från Sveriges Byggindustrier måste privata företag däremot ha en
vinstmarginal före finansiella poster (dvs. företagets vinst före räntekostnader och skatter dividerat med omsättningen) som ligger på omkring 2-4 procent över en konjunkturcykel.

Servicekontoret tillämpar självkostnadsprincipen på ett sådant sätt att ett årligt överskott om 1-1,5 procent eftersträvas. Detta överskott ska täcka kostnader för reklamationer, utbildning av personal, kalkylkostnader för förlorade upphandlingar, tillfälliga
arbetsstillestånd m.m. Privata företag har som mål att generera vinst även efter det att
hänsyn tagits till sådana kostnader.

Enligt kommunen har privata företag en lägre vinstmarginal är vad Sveriges Byggindustrier gjort gällande och privata företags vinstmarginal ska beräknas efter finansiella
poster. Enligt kommunen är privata företags nettomarginaler mellan 1-2 procent i genomsnitt. Kommunen har även beräknat olika vinstmarginaler för de företag som
kommunen anser vara aktiva på den relevanta marknaden. I en beräkning från 2012
ingick 49 företag, vilkas ”genomsnittliga resultat” var 2,47 procent. En kontrollräkning
av dessa företags årsredovisningar visade i stället på en genomsnittlig vinstmarginal
för företagen för de senaste två åren på 4,36 respektive 4,93 procent.

Kommunen återkom sedan med nya uppgifter om 86 företag som kommunen nu anser
är aktiva på marknaden och menar att den genomsnittliga vinstmarginalen, beräknad
efter finansnetto, för dessa uppgår till ca 2,7 procent.

Av uppgifter från Statistiska centralbyrån över den genomsnittliga vinstmarginalen för
anläggningsentreprenörer i Sverige under åren 2006-2010 framgår att den var i genomsnitt ca 4,3 procent beräknad före finansiella poster. Vinstmarginalen beräknad
efter finansiella poster är faktiskt även här något högre - ca 4,7 procent i genomsnitt –
för samma period.

34
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2014-03-31

T 911-12

Servicekontorets säljverksamhet snedvrider eller hämmar konkurrensen.

Den mest omedelbara konsekvensen av Servicekontorets säljverksamhet är att privata
företag får minskade incitament att lämna anbud om de vet eller misstänker att Servicekontoret kommer att vara med och tävla. Privata företag avstår ofta från att lämna
anbud om Servicekontoret är med och räknar på anläggningsarbeten.

Företrädare för lokala företag har för Konkurrensverket bekräftat att man väljer att
avstå från att tävla mot Servicekontoret. Hur kan då privata företag veta eller misstänka att Servicekontoret kommer att vara med och räkna på ett uppdrag? Vid Borås
kommuns upphandlingar förväntar sig normalt alla aktörer på marknaden att Servicekontoret lämnar anbud. Vid privata upphandlingar kan det ibland förekomma att beställaren väljer att berätta vilka som är med. Dessutom är det så att det både när det
gäller privata och offentliga upphandlingar är vanligt att det på olika sätt blir känt på
marknaden vilka som ”räknar på uppdraget”. Detta kan t.ex. ske genom att materialleverantörer eller underentreprenörer sprider sådan information. Dessutom vet privata
företag att Servicekontoret ofta räknar på vissa typer av arbeten åt vissa beställare, t.ex.
Svenska kyrkan. Enligt uppgifter från företagen lämnas det generellt sett dessutom
färre anbud i Borås än i andra jämförbara kommuner. Detta betyder naturligtvis inte att
privata företag aldrig tävlar och vinner mot Servicekontoret. När det är känt på marknaden att Servicekontoret har hög beläggning, och alltså inte är lika angeläget att få
fler uppdrag, är det också större sannolikhet att privata företag väljer att lämna anbud.
Privata företag har ju inte heller någon direkttilldelad basvolym och om orderstocken
är kort och behovet av nya uppdrag stort är man mer benägen att lägga ner kostnader
på att lämna anbud även om man misstänker att Servicekontoret kommer att vara med.

Det är främst de små och medelstora företagen som berörs av säljverksamheten eftersom Servicekontoret främst utför lite mindre uppdrag med kontraktsvärden upp till
några hundratusen kr åt privata aktörer. Det är just dessa arbeten som små och medelstora företag är beroende av för att kunna investera, anställa och utvecklas. De här fö-
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retagen har nämligen ofta inte möjlighet att på allvar kunna konkurrera vid större offentliga upphandlingar.

Som sagts uppgår den totala omsättningen på den relevanta marknaden till i genomsnitt ca 339 miljoner kr per år och i kommunen till i genomsnitt ca 108 miljoner kr per
år. Förbudsyrkandet omfattar uppemot 15 miljoner kr varje år vilket alltså är en betydande del.

Sammanfattningsvis snedvrider och hämmar Servicekontorets ifrågasatta säljverksamhet förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden. Under alla förhållanden
är säljverksamheten ägnad att göra det.

Förbudsyrkandets utformning m.m.

Konkurrensverkets förbudsyrkande omfattar inte all försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Två undantag har gjorts.

Det första undantaget avser akuta vatten- och avloppsarbeten inom kommunen i de fall
där det först vid felsökning på plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den
allmänna delen av VA-anläggningen. Undantaget följer av att det vid akuta VAarbeten kan förekomma att det först vid felsökning på plats visar sig att en skada har
uppkommit på den privata delen av VA-anläggningen. I sådana situationer kan det vara
rimligt att Servicekontoret också åtgärdar det uppkomna felet. Ett exempel kan vara att
det är stopp i ett avlopp och fastighetsägaren bedömer att felet har uppkommit på den
kommunala delen av VA-anläggningen och anmäler felet till Servicekontoret. Om Servicekontoret på plats matar i en slang för att spola bort stoppet och det visar sig att
stoppet låg några meter in på privat mark är det rimligt att Servicekontoret också får
spola bort stoppet.

Däremot omfattar undantaget inte sådana situationer där det redan när ett fel upptäcks
står klart att felet inte har uppkommit på den kommunala delen av VA-anläggningen.
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Det andra undantaget avser snöröjning inom Borås kommun av dels trottoarer i direkt
anslutning till kommunala gator, dels gång- och cykelvägar där det skulle innebära mer
arbete för snöröjaren att lyfta plogen/skopan och inte snöröja än att faktiskt utföra
snöröjningen. Detta undantag har föranletts av att det skulle vara opraktiskt att alltid
behöva ”lyfta plogen” när de passerar t.ex. privata gångbanor. För enkelhets skull har
Konkurrensverket bedömt att samtliga trottoarer i anslutning till kommunala gator kan
undantas från förbudsyrkandet.

När det gäller gång- och cykelvägar i övrigt medges undantag endast där det faktiskt
innebär mindre arbete för snöröjaren att behålla plogen nere än att lyfta den och få en
snöhög som måste tas om hand. Om enskilda snöröjare inte själva kan bedöma vad
som omfattas av undantaget kan t.ex. en arbetsledare på Borås kommun instruera dem
om eventuella ställen där det bedöms innebära sådant merarbete att lyfta plogen.

Däremot omfattar undantaget inte sådana situationer där en snöröjare tar en omväg och
t.ex. snöröjer en privat fastighetsägares parkeringsplats eller industritomt. Det är sådana arbeten som ger störst intäkter inom markrenhållning.

----

Om tingsrätten skulle finna att en s.k. avvecklingsperiod behövs innan det yrkade förbudet ska börja gälla bör den vara kort, högst 6 månader.

Borås kommun
Servicekontorets verksamhet – beställar- och utförarkonceptet är ett förfarande

När 1990 års kommunallag trädde i kraft gjorde kommunen en översyn av sin nämndoch förvaltningsorganisation. Översynen innebar att de kommunala verksamheterna
organiserades i elva nämnder med tillhörande förvaltningsorganisationer. Förvaltning-
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arna benämndes i allmänhet kontor. Den nya servicenämnden med den tillhörande förvaltningen, Servicekontoret, fick till uppgift att utföra tekniska tjänster åt de kommunala förvaltningarna. Innan omorganisationen utförde de kommunala förvaltningarna
sina egna tjänster och konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet var i stort sett
obefintlig. Det primära syftet med inrättandet av Servicekontoret var att möjliggöra
konkurrensutsättning av den kommunala verksamheten.

Beställar- och utförarkonceptet i kommunen har möjliggjort att den kommunala marknaden har öppnats för den privata marknaden. Genom att kommunen nu efterfrågar
tjänster som tidigare utfördes av de kommunala förvaltningarna har externa aktörer fått
ta del av en större marknad och agera utförare.

Servicekontoret får inga ramanslag utan alla intäkter genereras genom fakturering med
avtal som grund. Kontoret utgör kommunens basresurs för drift, underhåll och investeringar i de kommunala förvaltningarna. Kostnader och prisnivåer kontrolleras med
hjälp av regelbunden konkurrensutsättning och nyckeltal.

Verksamheten anpassas kontinuerligt till de kvaliteter och volymer som beställs. De
största beställarna är Tekniska förvaltningen, Borås Energi och Miljö, Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Servicekontoret har den
samlade kunskapen om de tekniska och administrativa funktioner en kommun behöver
för att fungera på bästa möjliga sätt.

Beställar- och utförarkonceptet är ett sätt att organisera produktion av offentliga tjänster genom att tydligt särskilja rollerna som beställare och utförare. I kommunens fall
innebär beställar- och utförarkonceptet att dess förvaltningar agerar beställare av uppdrag hos Servicekontoret.

För beställaren är kärnuppgifterna att bedöma behoven och utvecklingen samt att upphandla och konkurrensutsätta de aktuella uppdragen. Beställar- och utförarkonceptet är
således ett medel för att effektivisera en verksamhet. Beställar- och utförarkonceptet
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gör kommunens verksamhet mer överskådlig eftersom det formuleras mål för kvalitet,
innehåll och pris. Ett väl fungerande beställar- och utförarkoncept kan ge högre effektivitet, marknadspris genom konkurrensutsättning, kraftsamling kring utförandekompetens, nyckeltal och uppföljningsmaterial hos såväl beställare som utförare samt möjligheter till en optimal dimensionering av beredskapsorganisationerna.

Genom beställar- och utförarkonceptet används kommunens skattemedel på ett mer
effektivt sätt. Det förhållandet att de kommunala förvaltningarna inte längre utför sina
egna tjänster har inneburit att kommunens verksamhet upphandlas i konkurrens enligt
LOU. Marknaden har därigenom tillförts nya uppdrag. Eftersom de kommunala förvaltningarna genomför upphandlingar i enlighet med LOU konkurrerar Servicekontoret med privata aktörer.

Servicekontoret har många olika verksamheter utöver det ifrågasatta förfarandet, som
avser försäljning av mark- och anläggningsarbeten till externa aktörer. Exempel på
sådana mark- och anläggningsarbeten är – som redan sagts – vatten- och avloppsarbeten (spol/slam/TV-filmning, VA samt övriga VA-ledningsarbeten), markrenhållning
(snöröjning, sopning, gräsklippning m.m.), beläggningsarbeten, markarbeten (anläggning och skötsel av dels gator och lokala vägar, P-platser, parker, grönytor och lekplatser, samt grundläggningar och schaktarbeten), samt mur-, platt- och stenarbeten.

Servicekontoret fick till uppgift att tillhandahålla tjänster till övriga kommunala förvaltningar. När Servicekontoret inrättades var inte syftet att förvaltningen skulle kunna
tillgodose samtliga kommunala förvaltningars behov av tjänster. Servicekontoret har
heller inte, sedan det inrättades, haft någon som helst möjlighet att kunna tillgodose
dessas behov. Servicekontorets kapacitet motsvarar mindre än hälften av kommunens
totala behov. Kommunens totala behov av mark- och anläggningstjänster är 400 miljoner kr, varav 200 miljoner kr avser upphandling av Servicekontoret, som i sin tur upphandlar 50 procent och därmed själv utför arbeten för 100 miljoner kr. Eftersom Servicekontoret inte har förmåga att tillgodose de kommunala förvaltningarnas totala behov av tjänster kan det inte göras gällande att det rör sig om någon försäljning av
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”överkapacitet” eller att det skulle röra sig om en permanent överdimensionerad verksamhet.

Servicekontorets agerande vad gäller försäljning till externa aktörer, vid tillfälliga resurstoppar, utgör inte någon konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Personalstyrkan är särskilt dimensionerad och anpassad så att den ska kunna fullgöra
kommunens lagstadgade skyldigheter och ansvar som följer av VA-lagen, miljöbalken
och renhållningslagen etc. samt beredskapsåtaganden, avtal m.m. För att säkerställa att
kommunen kan fullgöra skyldigheter och ansvar samt åtaganden inom dessa områden
händer det ibland att personalen, vid tillfälliga resurstoppar, sysselsätts genom att den i
begränsad omfattning, i anslutning till att den fullgör kommunens skyldigheter i enlighet med VA-lagen, miljöbalken och renhållningslagen etc., även utför tjänster åt externa aktörer.

När Servicekontoret från tid till annan förlorar offentliga upphandlingar kan det i vissa
fall innebära att det tillfälligt inte finns sysselsättning åt Servicekontorets personal.
Eftersom bristen på sysselsättning är tillfällig kan inte personalen sägas upp då denna
kompetens annars skulle gå förlorad och Servicekontoret på sikt skulle försvinna.

Om Servicekontorets försäljning till externa aktörer vid tillfälliga resurstoppar skulle
förbjudas skulle kommunen tvingas upphöra med beställar- och utförarkonceptet och
istället överföra Servicekontorets kapacitet till respektive kommunala förvaltning eller
bolag som därmed kommer att utföra den prövade verksamheten i egen regi.

Förfarandet har ett mycket naturligt och nära samband med Servicekontorets ordinarie
verksamhet inom kommunen och avser försäljning till externa aktörer vid tillfälliga
resurstoppar av ytterst marginell omfattning.
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Relevant marknad

Relevant produktmarknad

Den relevanta produktmarknaden består av mark- och anläggningsarbeten inklusive
beredskapsarbeten oavsett värde, dvs. såväl under som över 10 miljoner kr.

Kommunen har vid sin bedömning av vad som utgör den relevanta marknaden inte
räknat med stora speciella uppdrag som kräver ledningsresurser med specifik eller unik
kompetens såsom exempelvis stora “våta” broar, tunnel- och underjordsarbeten, hamnbyggande och muddringsuppdrag. Det är en alltför snäv avgränsning att begränsa den
relevanta produktmarknaden till att endast omfatta mark- och anläggningsentreprenader med ett värde understigande 10 miljoner kr. Servicekontoret lämnar regelbundet
anbud och utför mark- och anläggningsarbeten såväl under som över detta belopp till
bolag och förvaltningar i kommunen i konkurrens med privata aktörer.

Såväl Servicekontoret som externa mark- och anläggningsföretag är således regelbundet aktiva på marknaden avseende mark- och anläggningsarbeten med värden överstigande 10 miljoner kr. I kommunen förekommer även projekt med värden överstigande
30 miljoner kr där såväl Servicekontoret som externa aktörer kan vara aktuella som
entreprenörer. Servicekontoret har således kapacitet att utföra mark- och anläggningsentreprenader över ca 10 miljoner kr och utför även sådana projekt.

De företag som konkurrerar med Servicekontoret är desamma vid uppdrag för kommunala beställare såväl som för externa beställare oavsett anläggningsverksamhet och
kontraktsvärde.

Anläggningsverksamhet utgör heller inte ett väl avgränsat verksamhetsområde. Marknaden för sådan verksamhet innehåller många olika delmarknader som inte sällan överlappar varandra. Det går inte att lägga fast en beloppsgräns som ger två helt olika
marknader.
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Det går inte att från databasen Sverige Bygger dra några relevanta slutsatser eftersom
databasen används framför allt av aktörer inom bygg och anläggning för bevakning av
kommande projektuppdrag och denna databas är inte heltäckande för den totala marknaden för vare sig bygg- eller mark- och anläggningsarbeten. De uppgifter som redovisas är inte relevanta för avgränsning av produktmarknaden. Av databasen framgår inte
vilka volymer som avser mark och anläggning. Vidare framgår inte projekttidernas
längd, vilket innebär att det inte är möjligt att avgöra vilken produktionskostnad som
avser olika år. Databasen innehåller vidare en blandning av husbyggnadsprojekt och
mark- och anläggningsprojekt utan redovisning av vilka kostnader som hänför sig till
markbyggnadskostnader/mark- och anläggningsarbeten. Projekt med en kostnad under
200 000 kronor läggs heller inte in i databasen.

Relevant geografisk marknad

Den relevanta geografiska marknaden utgörs i detta fall av mark- och anläggningsarbeten, oavsett kontraktsvärde, och som kan nås genom en bilfärd på ca en timme, eller
ca 10 mil, från Borås. Detta motsvarar minst 23 västsvenska kommuner med drygt 1,3
miljoner invånare: Borås, Jönköping, Gislaved, Mark, Bollebygd, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Vårgårda, Herrljunga, Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille,
Kungälv, Ale, Lerum, Alingsås, Varberg, Kungsbacka, Essunga, Vara och Falköping.

Oavsett typ av anläggningsverksamhet är generellt sett den geografiska utsträckningen
normalt i storlek med det avstånd som nås på minst 1 timme med bil i en riktning. Vid
snabbare bilväg blir det geografiska området en radie om minst 10 mil. Den relevanta
marknaden blir med denna definition en del av Göteborgs och Jönköpings marknad
beroende på goda kommunikationer mellan städerna. Även Varberg torde i praktiken
ingå i den relevanta anläggningsmarknaden kring Borås.

Kommunen har gjort en kartläggning som innefattar 86 aktörer som är aktiva inom
mark- och anläggningsarbeten i Borås. Av kartläggningen framgår att de aktörer som
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är aktiva i Borås även är verksamma inom och tillhandahåller tjänster inom ett område
som kan nås genom bilfärd på ca en timme från Borås. Detta gäller oavsett typ av anläggningsverksamhet och oavsett värde. Det aktuella området består av de 23 kommunerna. Av kartläggningen framgår exempelvis att av de 86 aktörer som är aktiva inom
mark- och anläggningsarbeten inom Borås är även 37 aktiva inom mark- och anläggningsarbeten i kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Ale, Lerum och Alingsås. 23 aktörer är även aktiva inom mark- och anläggningsarbeten i Jönköping samt 24 aktörer även aktiva inom mark- och anläggningsarbeten Varberg och
Kungsbacka.

De kartlagda aktörerna är verksamma på så sätt att förutom att de bevakar marknaden
även lämnar anbud och bedriver verksamhet och därigenom utövar ett konkurrenstryck
på den relevanta marknaden. Kommunens kartläggning av den relevanta marknaden är
baserad på intervjuer, enkäter, telefonsamtal med representanter för de kommunala
beställarna inom Borås och för andra kommuner i närheten av Borås, representanter för
leverantörer till Servicekontoret inom områdena maskiner, grusmaterial, bergsprängning, transporter m.fl. samt representanter för näringslivet i Borås i form av olika industriföretagare och fastighetsföretag. Därutöver har internetsidor för de aktörer som är
verksamma inom mark- och anläggningsarbeten studerats.

Vad som framför allt är avgörande för om ett företag har möjlighet att lämna anbud
och delta i ett projekt oavsett kontraktsvärde är företagets tillgång till nyckelresurser
såsom kalkylatorer, platschefer, tekniker och vissa yrkesarbetare och dessa resursers
specifika kompetens avseende olika typer av projekt. De resurser som behövs i övrigt
för att genomföra ett projekt anskaffas på lämpligt sätt för det aktuella projektet.
I detta avseende ska betonas att förmåga att utföra större projekt inte är beroende av
finansiell styrka då behovet av finansiell styrka är mer beroende av vilken entreprenadform som har valts. Det är vidare inte heller transportkostnader som är avgörande. De
flesta aktörer inom mark och anläggning köper regelbundet in tjänster från underentreprenörer. Detta sker för att egna personella resurser inte räcker till för ett specifikt projekt eller för att utförarkompetenserna inte finns tillgängliga inom det egna företaget.
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För utförande av mark- och anläggningsuppdrag krävs i allmänhet resurser i form av
maskiner såsom lastbilar, grävmaskiner, lastmaskiner, dumprar etc. De flesta aktörer,
inklusive Servicekontoret, hyr dock in dessa maskiner med förare från underentreprenörer. De rikstäckande aktörerna har delat in Sverige i olika regioner. Om kompetensen hos personalen vid de lokala kontoren inte räcker till tas hjälp av personal från
andra lokala kontor vid såväl anbudsgivning som projektgenomförande. När de lokalt
knutna resurserna inte har full sysselsättning sker omfördelning eller utlåning under
kortare eller längre tid till andra geografiska områden. De rikstäckande bolagen utnyttjar vidare möjligheterna att medverka i projekt inom andra geografiska områden eller
produkter som finns inom den egna koncernen. Detta innebär möjligheter att placera
resurser i projekt i hela Sverige. Det är inte nödvändigt med någon form av lokal närvaro för att effektivt kunna konkurrera om arbetena på marknaden för mark- och anläggningsarbeten och mark- och anläggningsentreprenader kännetecknas inte av att
resurserna, bl.a. personal, måste transporteras till det ställe där arbetet ska utföras. Det
är vidare inte nödvändigt med lokalt anställd personal för att vara konkurrenskraftig.

Volym på den relevanta marknaden

Den totala årliga volymen för mark- och anläggningsarbeten för den relevanta geografiska marknaden kan beräknas till 8 - 12 miljarder kr.

Beräkningen av marknadsvolym bygger på tre olika beräkningsmodeller.
Genom att beräkna årliga marknadsvolymer på två olika sätt bl.a. med hjälp av underlag från Sveriges Byggindustrier (SBI) / Statistiska Centralbyrån (SCB) samt på ett
tredje sätt genom att kartlägga verksamma företag inom den relevanta marknaden fås
en årlig produktionsvolym på ca 11,5 – 13 miljarder kr.
I den totala marknaden inom bygg och anläggning i Sverige – 2012 beräknad till ca
306 miljarder kr/år – ingår anläggningsarbeten med 79 miljarder kr/år (offentligt 39
miljarder kr och privat till 40 miljarder kr).
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Total årlig möjlig marknad för entreprenadproduktion inom markanläggning i Sverige
kan bedömas till mellan 80 och 100 miljarder kr för de företag som tillhör gruppen av
Servicekontorets konkurrenter.

Utgångspunkten är att marknadsvolymerna är fördelade efter folkmängd (juni 2012),
vilket skulle innebära att de 23 kommunerna har ca 14 procent av Sveriges befolkning.
Med en svensk totalvolym av markanläggningsuppdrag på ca 100 miljarder kronor per
år blir marknaden i de 23 kommunerna drygt 14 miljarder kr.

Vid en utvärdering av anläggningsmarknaderna i de 23 kommunerna kan varje angiven
delmarknad (länsdel eller län) proportioneras mot folkmängden vid halvårsskiftet 2012
i respektive kommun. En proportionering av anläggningsmarknaden i respektive
”länsdel” efter folkmängd genomförs och ger anläggningsvolymer för de 23 kommunerna. Komplettering sker med projekt om mindre än 1 miljon kr. Korrigering för entreprenadvolym istället för investeringsvolym samt reduktion av uppdrag som kräver
speciellt projektledningskunnande. Detta innebär en ökning av de av SBI/SCB framtagna årsvolymerna med mellan 15 och 35 procent.

I beräkningarna utökas volymerna med ca 15 procent vilket också bedöms inkludera
reduktion för byggherrekostnader. Detta innebär att total produktions- eller entreprenadvolym blir ca 11-11,5 miljarder kr/år.

Enligt en tredje beräkningsmodell har en kartläggning skett av 86 aktörer inom markanläggning som regelbundet är aktiva i Borås, dvs. bedriver verksamhet, bevakar
marknaden och/eller lämnar anbud.

Utöver dessa 86 aktörer finns andra aktörer som är aktiva inom de övriga 22 västsvenska kommunerna. Totalt skulle detta ge en årlig produktionsvolym på ca 11 - 14
miljarder kr/år.
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Satt i sitt sammanhang visar detta att marknadsvolymen är mycket stor, 8-12 miljarder
kr, jämfört med Servicekontorets externa försäljning – som enligt vad som senare
kommer att framgå – är 7,2 mkr kr per år.

Marknadsvolymen i Borås

Den totala marknadsvolymen för mark- och anläggningsarbeten bara i Borås beräknas
ha uppgått till ca 800 miljoner kr fram till 2011 och beräknas till ca 1000 miljoner kronor från och med 2012. Fördelning av volym mellan offentliga och privata beställare
brukar av hävd uppskattas till ungefär lika.

Kommunens årliga volym för mark- och anläggningsarbete uppgår till ca 400 miljoner
kr. Med mark- och anläggningsarbeten avses investeringsvolymer samt drift och underhåll.

I Borås beräknas den icke-kommunala marknaden avseende mark- och anläggningsarbeten fram till 2011 ha uppgått till ca 400 miljoner kr per år och under ett antal år
framöver beräknas den uppgå till ca 600 miljoner kr per år. Detta innefattar:
- markarbeten inklusive exploateringsarbeten för bostadsprojekt i bostadsrättsformer
med privata byggentreprenörer/aktörer som exploatörer eller byggare (ca 100 – 130
miljoner kr),
- markarbeten vid byggande av industrier, affärshus, kontor mm i privat ägo inkl. ombyggnader och miljöarbeten utvändigt i befintliga fastigheter (ca 50-100 miljoner med
en ökning till 100 – 130 miljoner kr framöver),
- drift och underhållsuppdrag inklusive mindre markentreprenader i samma miljöer för
landsting, industrier, privata fastighetsägare (ca 80-120 miljoner kr per år),
- drift och underhållsuppdrag för Trafikverket, vägar och järnvägar (ca 50-70 miljoner
kr per år),
- entreprenaduppdrag för Trafikverket (riksväg 27 samt så småningom ny järnväg förbi
Borås mellan Göteborg och Jönköping) samt diverse andra mindre uppdrag (ca 70 miljoner kr per år och ca 100 – 150 miljoner kr framöver),
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- projekt för privatpersoner inklusive lantbrukare, vägsamfälligheter, föreningslivet,
golfbanor etc. vilket innefattar både entreprenader och drift- och underhållsuppdrag
(60 – 90 miljoner kr).

Kommunens beräkning av den totala volymen för mark- och anläggningsarbeten för
den relevanta marknaden uppskattas uppgå till 8-12 miljarder kr vilket är i storleksordningen ca 50 gånger större volym än vad Konkurrensverket har angivit.
Kommunen kan även konstatera att de uppgifter som Konkurrensverket redovisar inte
är rimliga. Om marknadsvolymen för Borås skulle bedömas till respektive 86, 108,
175, 102, och 72 miljoner kr för åren 2010-2014 skulle detta innebära att Servicekontoret haft en marknadsandel av samtliga offentliga arbeten med mer än 200 procent.

Även mark- och anläggningsarbeten med Trafikverket som beställare ska ingå i relevant marknad. Av Trafikverkets samlade uppdragsvolym avseende mark- och anläggningsarbeten är endast en mindre del sådana stora speciella uppdrag, såsom exempelvis
stora ”våta” broar, tunnel och underjordsarbeten, hamnbyggande som kräver ledningsresurser med specifik eller unik kompetens. Trafikverkets totala uppdragsvolym inom
den relevanta geografiska marknaden varierar naturligtvis mycket mellan olika år. Av
Trafikverkets samlade uppdragsvolym avseende mark- och anläggningsarbeten är dock
endast en mindre del sådana stora, speciella uppdrag, såsom exempelvis stora ”våta”
broar, tunnel- och underjordsarbeten, hamnbyggande som kräver ledningsresurser med
specifik eller unik kompetens. Dessa projekt är inte heller medräknade i kommunens
beräkning av den totala årliga volymen för mark- och anläggningsarbeten för den relevanta marknaden.

Servicekontorets försäljning till externa aktörer är med hänsyn till volymen på den
relevanta geografiska marknaden mycket marginell.
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Intäkter från försäljning till externa aktörer

När det gäller Servicekontorets försäljning till externa aktörer ska intäkter från följande
typer av uppdrag räknas bort:
- Markrenhållning: Snöröjning och gaturenhållning utfört i direkt anslutning till motsvarande arbete på kommunal mark,
- Akuta VA-arbeten: Akuta vatten- och avloppsarbete och
- Intäkter från juridiska personer som kommunen har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande över genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på
annat sätt (”Inflytande”)

-

Undantag för snöröjning

För en snöröjare innebär det mer arbete att lyfta plogen/skopan vid varje privat gångbana och tvingas ut i körbanan för att ta bort de snövallar som bildas i anslutning till
den överhoppade privata gångbana som inte snöröjts än att utföra snöröjningen. Ett
sådant tillvägagångssätt där plogen/skopan lyfts och snöröjaren kör rakt fram innebär
att stora snöhögar bildas samt att snön komprimeras på den yta som inte snöröjs. Ett
sådant tillvägagångssätt är inte acceptabelt för den fastighetsägare som drabbas. Det är
således nödvändigt att snöröja hela vägen.

Enligt Konkurrensverkets undantag från förbudet är det endast i undantagsfall som det
skulle kunna innefatta mer arbete för snöröjaren att lyfta plogen/skopan och inte
snöröja än att utföra snöröjningen.

Servicekontoret utför ingen markrenhållning åt externa aktörer som inte sker i direkt
anslutning till kommunal mark.

För övrigt ska noteras att kommunen enligt 2 § renhållningslagen har ansvaret för gaturenhållningen inklusive gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som
behövs för gångtrafiken. Detta ansvar kan en kommun enligt 3 § i renhållningslagen
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ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, vilket kommunen har
gjort. Kommunen har därför känt ett ansvar för att erbjuda de privata fastighetsägarna
ett alternativ för att klara sitt åtagande i fall där kommunen ändå renhåller kommunala
gator och platser i direkt anslutning och där det inte i princip finns någon privat utförare att tillgå.

-

Undantag för akuta VA-arbeten

Kommunen äger VA-anläggningen genom det helägda Borås Energi och Miljö. Den
som äger en sådan anläggning är huvudman för anläggningen. Huvudmannaskapet
knyts således till ägandet. Ägandet kan även vara indirekt, förutsatt att en kommun har
ett rättsligt bestämmande inflytande. Detta innebär att en kommun kan äga eller ha det
bestämmande inflytandet över en VA-anläggning direkt eller indirekt via en juridisk
person. Det är således kommunen som är huvudman för den allmänna VAanläggningen enligt VA-lagens mening. Kommunen har endast upplåtit åt Borås
Energi och Miljö att sköta driften av VA-anläggningen och detta innefattar inte något
huvudmannaskap för densamma.

Kommunen är som huvudman skyldig att se till att VA-anläggningen fungerar och att
det utförs ett löpande underhåll. Kommunen svarar för alla arbeten och kostnader på
VA-anläggningen. Eftersom servisventiler alltid är belägna på vattenledningar (servisledningar) i den allmänna VA-anläggningen, för vilken kommunen är ansvarig, har
inte externa aktörer rätt att gå in och stänga av en servisventil till en fastighet. Detta
innebär att externa aktörer är mycket begränsade när det gäller vilka VA-arbeten dessa
kan utföra. Ofta är det heller inte lämpligt att externa aktörer utför avancerade VAarbeten på vattenledningar i en VA-installation då detta kan få konsekvenser och påverka ledningarnas funktion i den allmänna VA-anläggningen. I Borås finns dessutom
stora nivåskillnader, vilket innebär att vatten måste pumpas för att utjämna dessa nivåskillnader. Detta kräver särskild expertis och kunskap.
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Vid t.ex. brott på en vattenledning är det ofta oklart om brottet har uppstått i en VAinstallation som hör till en privat fastighetsägare eller om brottet har uppstått i den
kommunala VA-anläggningen för vilken kommunen har underhållsskyldighet. När
Servicekontorets personal har grävt upp och identifierat brottet lagas den aktuella servisledningen. Detta görs oavsett om ledningen tillhör en privat fastighets VAinstallation eller om ledningen tillhör den allmänna VA-anläggningen för att tidsmässigt begränsa driftstoppet. Om det t.ex. går ett larm om översvämning i en villafastighet
kan inte Servicekontoret vägra åtgärda översvämningen åt fastighetsägaren med hänvisning till att Servicekontoret endast får utföra VA-arbeten på den allmänna VAanläggningen, dvs. på kommunens sida om förbindelsepunkten. Servicekontoret har
utfört akuta VA-arbeten, åtgärdat VA-driftproblem, utfört spol- och slamarbeten, TVfilmning, servicearbeten, mindre VA-uppdrag, inkopplingar m.m. åt externa aktörer då
det uppstått tillfälliga resurstoppar. Dessa uppdrag kan hänföras till de lagstadgade
skyldigheter som åvilar kommunen i enlighet med VA-lagen.
De arbeten som kommunen angivit som akuta vatten- och avloppsarbeten (”VAarbeten”) omfattar enbart sådana situationer som Konkurrensverket angivit som undantagna arbeten, dvs. arbeten avseende akuta VA-arbeten inom Borås kommun i de fall
där det först vid felsökning på plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den
allmänna delen av VA-anläggningen.

-

Undantag för intäkter från juridiska personer som kommunen har inflytande
över

De intäkter som Servicekontoret redovisat från juridiska personer som kommunen direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över genom ägarskap, finansiell
medverkan, gällande regler och på annat sätt avser intäkter från bidragsberättigade
föreningar såsom vägsamfälligheter, vägföreningar, idrottsföreningar, övriga typer av
föreningar, skolor och utbildningsinrättningar. De avser vidare intäkter från aktörer
som är involverade i trafikmiljöåtgärder enligt gällande regler avseende exempelvis
trafikskador, vägavstängningar, skylt- och målningsarbeten och försäkringsbolag gäl-
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lande trafikmiljö. Vidare avser de i enstaka fall exploateringsuppdrag för privata exploatörer där kommunen ska bli huvudman för VA och gata. Vissa av dessa uppdrag
ingår i, eller i nära anslutning till, kommunalt beställda anläggningsuppdrag.

Fakturering av externa kunder 2009-2013

Om Servicekontorets intäkter för åren 2009 -2013 från markrenhållning, akuta VAarbeten och från juridiska personer som kommunen har inflytande över dras av från
kontorets totala intäkter från externa aktörer uppgår den externa försäljningen till, i
genomsnitt, 7,2 miljoner kr per år.

En närmare redovisning för åren framgår av en tabellarisk uppställning som finns i
bilaga 1.

Kommunens försäljning till externa aktörer är mot bakgrund av den uppskattade volymen av den relevanta marknaden ytterst marginell. Omfattningen av den försäljning
Konkurrensverket valt att föra talan mot är således mycket begränsad, särskilt efter
avräkning av de delar som även Konkurrensverket anser vara kompetensenlig.

Servicekontorets produktion av mark- och anläggningsarbeten under den angivna tiden
har i genomsnitt uppgått till 231,8 miljoner kr årligen, vilket innebär att försäljningen
till externa aktörer svarat för i genomsnitt 3,1 procent. Satt i relation till Servicekontorets hela produktion – i genomsnitt 436,3 miljoner kr – har den externa försäljningen
uppgått till 1,6 procent.
Som andel av den relevanta marknaden – 8 till 12 miljarder kr – svarar Servicekontorets externa försäljning för mellan 0,06 – 0,09 procent

51
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2014-03-31

T 911-12

Servicekontorets verksamhet mot externa aktörer inverkar inte på konkurrensen

Inga fördelar som offentlig aktör

Servicekontoret har, som nämnts, inga ramanslag utan alla intäkter genereras genom
fakturering med upprättade avtal som grund.

Servicekontoret erhåller inte en årlig investeringsbudget om 15 miljoner kr från kommunen för införskaffande av maskiner och fordon Den investeringsbudget som finns är
ett lån som ska återbetalas till kommunen i samma takt som avskrivningarna på maskinerna/fordonen. Kommunen tillämpar rak avskrivning på denna typ av investeringar.
Avskrivningstid för exempelvis tunga fordon är vanligtvis åtta år. Den enhet som ska
använda maskinen/fordonet får betala amorterings- eller avskrivningskostnaden varje
år. Vidare betalas ränta årligen till kommunens finansenhet med ränta enligt rekommendation från SKL. Den angivna investeringsbudgeten omfattar vidare kommunens
samtliga förvaltningar och bolag. Kommunen har valt att samla kommunens samtliga
investeringar i form av inköp av maskiner och fordon på en enda förvaltning, Servicekontoret, för att ha en samlad information om vilka fordon och maskiner som kommunen äger. Baserat på att Servicekontorets investeringar i maskiner och fordon de senaste fem åren varit i genomsnitt ca 5,6 miljoner kronor per år uppgår kostnader för avskrivning/amortering till 5,6 miljoner kronor per år. Därutöver tillkommer en räntekostnad om 1,8 miljoner kronor per år räknat med en ränta på fyra procent.

Servicekontoret är heller inte garanterad något enda uppdrag från kommunen och kontoret kan inte självt påverka vilka investeringar som ska göras. Man får endast i undantagsfall direktbeställningar från kommunen och har inte någon stor icke konkurrensutsatt produktionsvolym. Den investeringsvolym som Tekniska förvaltningen beställer
från Servicekontoret upphandlas i enlighet med LOU. Det ska dock framhållas att även
om uppdrag från andra förvaltningar och vissa bolag vore direkttilldelade är de förenliga med gällande lagstiftning.
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Den verksamhet som Servicekontoret tillhandahåller andra kommunala förvaltningar
och bolag har konkurrensutsatts. Servicekontoret är således inte garanterade något
enda uppdrag inom Kommunen och kan inte själv besluta eller ens påverka vilka investeringar som ska göras. Resonemanget om att kommunen lägger ut ett nytt arbete eller
tidigarelägger ett arbete för att sysselsätta Servicekontorets personal är felaktigt.

Ingen marknadsföring

Servicekontoret bedriver inte marknadsföring mot externa aktörer. På webbplatsen ges
numera endast en beskrivning av kontorets organisation och uppgifter och detta kan
inte jämställas med att bedriva marknadsföring mot externa aktörer. Informationen på
hemsidan om att Servicekontoret är ett ”alternativ till privata aktörer” är riktad till de
kommunala förvaltningarna och inte till externa aktörer. Vidare har Servicekontoret
ingen marknadsföring i samband med projekt. Man sätter endast i vissa fall upp arbetsplatsskyltar med uppgift om att det är Servicekontoret som utför ett uppdrag

Kalkyl/självkostnadsprincipen

De uppdrag Servicekontoret genomför bygger på professionellt upprättade kalkyler
med relevanta overheadkostnader som alla aktörer på marknaden använder sig av. Vid
kalkylberäkningen tas hänsyn till samtliga typer av kostnader. Anbudsgivningen följer
självkostnadsprincipen. Eftersom det regelbundet förekommer händelser av mer eller
mindre oförutsedd art som t.ex. garantiåtaganden, reklamationer etc. krävs att Servicekontoret ekonomiskt kan hantera dessa situationer. Därför beaktas även denna typ av
kostnader på samma sätt som alla övriga gemensamma kostnader i kalkylarbetet. De
uppdrag Servicekontoret genomför bygger på professionellt upprättade kalkyler med
relevanta overheadkostnader som alla aktörer på marknaden använder sig av.

Servicekontoret har därutöver vid anbudsgivning och utföranden av arbeten att ta hänsyn till kostnader som privata aktörer inte har, exv. för den politiska överbyggnaden,
för att upprätthålla offentlighetsprincipen, för året runt anställd personal eftersom Ser-
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vicekontoret inte kan permittera personal på samma sätt som privata aktörer, för central upphandling i enlighet med LOU och för kommungemensamma administrativa
regler och kostnader för att upprätthålla regler avseende säkerhet och miljö som är
strängare än gällande lagstiftning

Servicekontorets normalkalkyler avseende mark- och anläggningsentreprenader resulterar i årliga överskott på 1-2 procent på upparbetad volym.

Servicekontorets kalkyl för beräkning av ett uppdrag bygger, som sagts, på att samtliga
kostnader ska beaktas. Det betyder att hänsyn tas till

- kostnader material och tjänster,
- personalkostnader,
- projektets omkostnader och
- fasta kostnader.

Servicekontorets enhetspriser och á-priser är baserade på drygt 20 års erfarenhet av
upprättade kalkyler och lämnade anbud. Prisbilder från tidigare projekt finns sparade
och används som referenspriser vid prissättning av nya projekt. Målsättningen är att
alla projekt ska bära sina egna kostnader. Prisberäkning sker alltid efter samma premisser och på samma sätt till såväl kommunala som externa kunder. Den använda kalkylen resulterar, som sagts, i årliga överskott på 1-2 procent på upparbetad volym.

Detta överskott kan jämföras med vinstmarginalen för de privata aktörerna på den relevanta marknaden. Utifrån en kartläggning av dessa aktörers resultat för de tre senaste
räkenskapsåren framgår att deras resultat genomsnittligt uppgått till 2,7 procent baserat
på resultat efter finansnetto (resultat efter finansnetto dividerat med företagets nettoomsättning). Kommunen har valt att beräkna resultat efter finansnetto eftersom det
därigenom även tas hänsyn till de kostnader som uppstår till följd av att en verksamhet
genom belåning investerar i maskiner, utrustning, m.m. Om ett företag hyr in utrustning istället för att köpa den så kommer hyreskostnaden att komma med i resultaträk-
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ningen före finansiella poster medan om företaget istället köpt utrustning för lånade
medel blir denna istället kostnader för ränta och avskrivning och denna räntekostnad
kommer med först i resultatet efter finansiella poster/efter finansnetto. Om entreprenadverksamhet visar högre lönsamhetssiffror beror detta oftast på andra affärer, exempelvis fastighetsförsäljningar samt tomt- och markaffärer som ger bättre lönsamhet.
Servicekontorets skyldighet att tillämpa självkostnadsprincipen medför således ingen
konkurrensfördel.

Ingen underprissättning mot externa kunder

Servicekontoret använder inte medel från kommunala uppdrag för att subventionera
uppdrag som utförs för externa aktörer. Kommunen har sedan Servicekontorets tillkomst haft stort fokus på att någon korssubventionering inte ska ske vid de arbeten
som kontoret utför. Samma kostnadskalkyl för beräkning av uppdrag används såväl
externt som internt.

På de kommunala uppdragen, där alla aktörer på marknaden kan förvänta sig att Servicekontoret lämnar anbud, lämnas många andra anbud. Av kommunens LOUupphandlade uppdrag erhåller Servicekontoret mindre än 50 procent av uppdragen.

Även på de externa uppdragen, där Servicekontoret lämnar anbud, lämnas andra anbud
och detta visar att privata aktörer inte utestängs från marknaden.

Brist på kommersiellt utbud

Inom flera av Servicekontorets verksamhetsområden är det brist på kommersiellt utbud.

Eftersom kommunen utför snöröjning och markrenhållning på kommunal mark är privata entreprenörer inte intresserade av att utföra den obetydliga snöröjning som återstår
att utföra på privat mark sedan Servicekontoret snöröjt på den kommunala marken. Det
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kan vidare konstateras att det finns ytterst få lantbrukare i området kring Borås. Det
fåtal traktorer som därigenom är möjliga att utnyttja för snöröjning är redan anlitade av
Servicekontoret eller någon annan aktör.

När det gäller underhåll/reinvesteringar av VA-nät finns ytterst få externa aktörer som
har relevanta kunskaper eller erfarenheter av att utföra sådana uppdrag.
Beträffande naturstensarbeten – för vilka det finns ett stort behov av i Borås centrum är det också ytterst få externa aktörer som har denna speciella kompetens.

Förfarandet försvarbart från allmän synpunkt och/eller förenligt med lag

Oavsett om Servicekontorets förfarande påverkar konkurrensen kan inte agerandet
angripas då det både är försvarbart från allmän synpunkt och förenligt med lag. Förfarandet har ett mycket naturligt och nära samband med Servicekontorets ordinarie verksamhet inom kommunen och avser försäljning i ytterst marginell omfattning till externa aktörer vid tillfälliga resurstoppar. Man kan tala om att förfarandet är kompetensenligt som en hybrid av ”anknytnings- och överskottskompetens”.

De arbeten servicekontoret utfört

-

VA-arbeten

Servicekontoret har utfört och utför akuta VA-arbeten: VA-driftproblem, spol- och
slamarbeten, TV-filmning, servicearbeten, mindre VA-uppdrag, inkopplingar m.m. Av
dessa arbeten utgör 50 procent sådana som faller inom Konkurrensverkets undantag.

Dessa arbeten utförs på grund av att Servicekontoret ska kunna fullgöra kommunens
beredskapsåtaganden, för att uppdragen inte har lämpat sig för externa aktörer samt för
att kommunen ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter och det ansvar som
följer av VA-lagen. Om Servicekontoret inte skulle få utföra tjänster åt externa aktörer
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vid dessa arbeten skulle heller inte personalen kunna upprätthålla den kompetens som
krävs för att uppfylla Servicekontorets samtliga beredskapsåtaganden. Förfarandet får
därmed anses vara försvarbart från allmän synpunkt samt förenligt med lag.

Miljöbalken innehåller dessutom allmänna hänsynsregler som riktar sig till alla verksamhetsutövare. Enligt huvudregeln är den som innehar erforderligt miljötillstånd även
verksamhetsutövare enligt miljöbalkens regler. Enligt praxis kan även annan aktör än
den som innehar tillstånd anses som verksamhetsutövare om denne utövar den faktiska
och rättsliga kontrollen över verksamheten. Av 2 kap. 8 § miljöbalken följer att alla
som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört
för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån
det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten
uppkomma.

Kommunen innehar miljötillstånd att bedriva VA-verksamheten och är att anse som
verksamhetsutövare enligt miljöbalkens regler. Som verksamhetsutövare har kommunen därmed även ett miljöansvar för VA-verksamheten.

-

Markrenhållning

Kommunen har enligt 2 § renhållningslagen ett lagstadgat ansvar för att gator, torg,
parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan, genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till
förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunens ansvar gäller även för områden som
ska användas för allmän trafik.

Servicekontoret utför snöröjning och gaturenhållning åt externa aktörer i direkt anslutning till motsvarande arbete på kommunal mark. Servicekontoret har även utfört trafi-
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kavstängningar, trafikmålning, reparationer av utrustning på grund av trafikskador,
trafikskyltningsuppdrag m.m. Dessa uppdrag kan hänföras till de lagstadgade skyldigheter som åvilar kommunen enligt renhållningslagen.

Servicekontorets personalstyrka är särskilt dimensionerad och anpassad så att den ska
kunna fullgöra kommunens lagstadgade skyldigheter och ansvar enligt VA-lagen, miljöbalken, renhållningslagen samt därutöver upprätthålla beredskapsåtaganden. Beredskap är en mycket viktig och väsentlig del av Servicekontorets uppgifter. Servicekontorets agerande är alltså helt inriktat på att tillgodose kommunens behov.

När Servicekontoret från tid till annan förlorar upphandlingar kan det uppstå tillfälliga
resurstoppar vilket innebär att det tillfälligt inte finns sysselsättning åt Servicekontorets
personalstyrka i den ordinarie verksamheten. Eftersom bristen på sysselsättning är tillfällig kan inte personalen sägas upp då denna kompetens annars skulle gå förlorad.

Eftersom Servicekontoret inte har förmåga att tillgodose de kommunala förvaltningarnas totala behov av tjänster kan det heller inte göras gällande att det rör sig om någon
försäljning av ”överkapacitet” eller permanent överdimensionerad verksamhet.

-

Drift- och underhållsavtal - beredskapsåtaganden

Borås Energi och Miljö har ingått avtal med Servicekontoret för drift och underhåll av
VA-anläggningen. VA-verksamheten försörjer mer än 88 000 personer med dricksvatten. Förutom utförande av drift och underhåll av VA-anläggningen omfattar driftavtalet ett viktigt beredskapsåtagande för Servicekontoret. Vid akuta vattenläckor ska en
bedömning/kontroll av händelsen ske inom en timme (beredskapstid) efter det att läckan har anmälts. Vid akut situation där det föreligger risk för skada på distributionsanläggningarna eller för tredje man, måste Servicekontoret omedelbart vidta förebyggande åtgärder i syfte att minimera den skada som kan uppstå. Servicekontoret ansvarar för att akuta situationer omhändertas och måste kunna visa att alla rimliga åtgärder
har vidtagits. Servicekontoret har en skyldighet att tillse att inget hushåll i kommunen
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oplanerat ska vara utan vatten mer än fem timmar i sträck. Servicekontoret är skyldigt
att upprätthålla beredskap dygnet runt. För att kunna fullgöra driftavtalet är Servicekontoret vidare ansvarigt för att personalen upprätthåller den utbildning, erfarenhet och
kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter.

När det gäller utförande av drift och underhåll av trafikytor m.m. inom centralorten
och ytterområdena i kommunen har Gatukontoret ingått avtal med Servicekontoret om
drift- och underhållsentreprenad för respektive område. Entreprenaderna avser i huvudsak sådana anläggningar och anordningar som omfattas av det kommunala huvudmannaskapet som väghållare av trafikytor inom planlagt område. Entreprenaderna omfattar även drift och underhåll av konstbyggnader, fontäner och dagvattenledning. Entreprenaderna i ytterområdena omfattar vinterväghållning, barmarksrenhållning, trafikanordningar, konstbyggnader, fontäner m.m., dagvattenledning och vattendrag samt
övriga tjänster. För entreprenaden i centralorten tillkommer tjänsten trafiksignalanläggningar. Enligt gällande villkor ska entreprenaderna utföras på ett sådant sätt att
trafiksäkerhet och framkomlighet upprätthålls i enlighet med de regler och intentioner
som anges i den lokala ordningsstadgan, plan- och bygglagen (2010:900) och renhållningslagen. Entreprenaderna omfattar även viktiga beredskapsåtaganden för Servicekontoret. Under icke ordinarie arbetstid ska Servicekontoret upprätthålla jour och beredskap på sådant sätt att åtgärder kan påbörjas inom en timma oavsett tid på dygnet.
Beredskap för snöröjning och halkbekämpning ska finnas till hands under perioden
den 15 november – 15 mars varje vintersäsong. Under beredskapstiden ska det alltid
finnas en tillgänglig ansvarig arbetsledare. Det ska finnas tillgängliga fordon, maskiner
och utrustning, inklusive förare för snöröjning och halkbekämpning.

-

Särskilt om beredskap

Utöver vad som nu sagts om beredskap enligt avtal har kommunen ett övergripande
ansvar för att kunna hantera krissituationer och extraordinära händelser som följer av
beredskapslagen. Tillämpningen av beredskapslagen aktualiseras vid en större fara
som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karakteristiskt för en extraordinär händelse är
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den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som är svårt att överblicka och som kräver
snabba beslut av kommunala organ.

I kommunens fall är det Servicekontoret som har till uppgift att hantera extraordinära
händelser.

För att Servicekontoret över huvud taget, såväl enligt gällande avtal som enligt lag, ska
ha någon möjlighet att uppfylla de beredskapsåtaganden som man har måste Servicekontoret ha en tillräckligt stor organisation. Om personalstyrkan vid tillfälliga resurstoppar skulle sägas upp eller minskas till ett minimum har man inte någon möjlighet att
kunna fullgöra sina beredskapsåtaganden. För att Servicekontoret i dessa situationer
ska kunna upprätthålla kompetens och förmåga och fullgöra nämnda beredskapsåtaganden är det en ofrånkomlig följd att Servicekontoret även utför tjänster åt externa
aktörer i direkt anslutning till att Servicekontoret utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna.
Vite – skälig tid för avveckling

Det yrkade vitet om tre miljoner kr är inte skäligt. Konkurrensverket har baserat detta
vitesbelopp på felaktiga uppgifter om Servicekontorets intäkter från externa aktörer.
Servicekontorets intäkter från försäljning till externa aktörer står heller inte i rimlig
proportion till det yrkade vitesbeloppet.

Om Servicekontorets möjlighet att erbjuda tjänster till andra än kommunala beställare
skulle upphöra, får Servicekontoret en kapacitet som visserligen fortfarande är nödvändig för att klara bl. a. beredskapsuppdragen men som kommunen inte får full kostnadstäckning för. Då skulle kommunen kunna antingen låta verksamheten gå med underskott, som täcks med bidrag från kommunen, eller tvinga andra kommunala aktörer
att tilldela Servicekontoret uppdrag. Vid båda dessa alternativ försvinner Servicekontorets incitament att fullt ut konkurrera med privata entreprenörer på de kompetensen-
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liga, interna uppdragen för kommunala beställare. Grunden för beställar- och utförarkonceptet faller därmed.

Servicekontoret har ett antal drift- och underhållsavtal med såväl förvaltningar som
kommunala bolag. Dessa löper på flera år. Servicekontoret har även gjort investeringar
i såväl byggnader som maskiner med olika men ibland ganska lång avskrivningstid.
Dessa resurser går inte att omgående lämna över till annan förvaltning. Servicekontoret
har nämligen resurser utifrån kommunkoncernens totala behov med de samordningsvinster det ger, vilka resurser inte alltid kan styckas upp på flera mindre enheter. Med
hänsyn härtill och att en organisationsförändring med förändring av den politiska
nämndstrukturen kräver komplicerade politiska överläggningar, vilka företrädesvis
görs i god tid inför kommande mandatperiod, krävs en avvecklingsperiod på flera år.

BEVISNING M.M.

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning.

Konkurrensverket har som vittnen hört Roger Carlsson, Tranemo Trädgårdstjänst AB,
Magnus Bergström, Skanska Sverige AB, Tomas Engqvist, Borås Markentreprenad
AB, Jan-Erik Svedberg, NCC, Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustier, Lars
Öberg, Värmdö kommun och Therese Hacksell, Uppsala kommun.

På kommunens begäran har följande vittnen hörts. Christer Johansson, ekonomichef i
Borås kommun, Bernt Lundberg, f. avdelningschef på Servicekontoret, Ingemar Persson, förvaltningschef för Servicekontoret, Alf Iwarson, avdelningschef på Tekniska
förvaltningen, Evy Gabrielii, driftansvarig på Borås Energi och Miljö, Ulf Raneby,
avdelningschef på Servicekontoret, Lennart Rosengren, Bengt Hansson, professor,
Arnold Compier, Värmdö kommun och Åke Westling, Uppsala kommun.

Parterna har hänfört sig till rättsutlåtanden.
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DOMSKÄL

Inledningsvis

En kommun får enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen förbjudas att i en säljverksamhet
som omfattas av 1 kap. 5 § i lagen, tillämpa ett visst förfarande, om detta snedvrider,
eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden,
eller om detta hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en
sådan konkurrens. Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från
allmän synpunkt. En kommun får även förbjudas att bedriva viss säljverksamhet om
denna på motsvarande sätt snedvrider eller hämmar konkurrensen, eller är ägnad att
göra detta. Om en sådan verksamhet är förenlig med lag får den dock inte förbjudas.

Servicekontoret är en förvaltning inom Borås kommun och är därmed en sådan offentlig aktör som omfattas av regleringen. Servicekontoret utför bl.a. mark- och anläggningsentreprenader åt de kommunala förvaltningarna och bolagen och, i viss utsträckning, också åt externa aktörer, dvs. kunder utanför den kommunala organisationen.

Det agerande från kommunens sida som är ifrågasatt i målet avser försäljningen av
mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer. Det står klart att denna Servicekontorets försäljning är sådan att den omfattas av 1 kap. 5 § konkurrenslagen, dvs.
är en verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Kommunen bedriver därmed
sådan säljverksamhet som i och för sig omfattas av den s.k. konfliktlösningsregel som
finns i 3 kap. 27 § konkurrenslagen.

Kommunen har emellertid gjort gällande att Servicekontorets försäljning till externa
aktörer ska bedömas som ett förfarande och inte som en säljverksamhet vid tillämpning av konfliktlösningsregeln. Konkurrensverket har anfört att det i första hand är
fråga om en verksamhet, som ska förbjudas.
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Av utredningen i målet (uppgifter som kommunen tillhandahållit) framgår att Servicekontoret delar in sin försäljning av mark- och anläggningsentreprenader i sju olika
verksamhetsområden. Denna verksamhet riktar sig, som sagts, till dels också mot externa aktörer. Det är bara denna del av verksamheten som, enligt Konkurrensverket,
ska förbjudas. Det innebär, enligt tingsrätten, att frågan är om en ”viss säljverksamhet”
ska förbjudas.

I förarbetena (prop. 2008/09:231, s. 36) till konfliktlösningsregeln ges vissa exempel,
som dessutom kan tjäna till vägledning, på när förfaranden respektive verksamheter
kan förbjudas:
”Av typfallen kan man dock dra slutsatsen att förfaranden som innebär underprissättning, diskriminering, vägran att ge tillträde till viss infrastruktur eller som är selektiva
bör anses kunna snedvrida eller hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens på
marknaden. När det gäller verksamheter får en blandning av myndighetsutövning och
affärsverksamhet anses hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Dit kan
även hänföras fall där den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden kan leda till
att privata aktörer får upphöra med eller får svårt att expandera sin verksamhet eller att
närvaron i sig utgör ett etableringshinder, s.k. undanträngningseffekter”.
Det har i målet inte gjorts gällande att Servicekontoret skulle tillämpa förfaranden som
innebär diskriminering, tillträdesvägran etc. Konkurrensverkets talan avser i stället den
del av Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader som riktar
sig till externa aktörer, med yrkande om att denna försäljning ska förbjudas i sin helhet. Mot denna bakgrund är tingsrättens bedömning att kommunens försäljning av
mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer är att betrakta som en säljverksamhet.

Tingsrätten har därmed att ta ställning till om kommunens försäljning av mark- och
anläggningsentreprenader är konkurrensbegränsande säljverksamhet samt, om så bedöms vara fallet, om verksamheten är förenlig med lag.

För bedömningen av såväl frågan om det föreligger någon konkurrensbegränsning som
om verksamhetens förenlighet med lag, är Servicekontorets verksamhet och omfatt-
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ningen av verksamheten av betydelse. Tingsrätten kommer därför först att redogöra för
något av vad som framkommit i detta avseende. Rätten prövar därefter i detta fall frågan om verksamheten är förenlig med lag.

Närmare om Servicekontorets säljverksamhet

Som angetts redan under SAKEN tillämpar Borås kommun sedan 1992 en så kallad
beställar- och utförarmodell, där kommunens förvaltningar beställer uppdrag från Servicekontoret, som utför dessa. Vissa uppdrag tilldelas Servicekontoret direkt av de
olika förvaltningarna, medan andra uppdrag konkurrensutsätts genom upphandling
enligt LOU.

Inom ramen för avdelningen Entreprenad (tidigare Entreprenad respektive Drift och
Underhåll) utför Servicekontoret vad som i målet benämns mark- och anläggningsentreprenader, dvs. t.ex. VA-arbeten, markrenhållning (snöröjning, sopning, gräsklippning m.m.), beläggningsarbeten, markarbeten (anläggning och skötsel av dels gator
och lokala vägar, P-platser, parker, grönytor och lekplatser, samt grundläggningar och
schaktarbeten) samt mur-, platt- och stenarbeten.

Servicekontorets totala omsättning har, enligt uppgifter från kommunen, legat mellan
271,8 miljoner kr år 2009 och 613,9 miljoner kr år 2013, med ett snitt under perioden
om 436,3 miljoner kr.

Servicekontorets totala omsättning från mark- och anläggningsentreprenader (dvs. i
målet aktuell typ av arbeten) har legat mellan 190,5 miljoner kr år 2009 och 349,1 miljoner kr år 2013, med ett snitt under perioden om 231,8 miljoner kr. Siffrorna för 2013
är avsevärt högre än tidigare år, vilket synes bero på att kommunen initierat ett mycket
stort projekt för exploatering av industrimark i området Viared.
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Kommunens totala behov av mark- och anläggningsentreprenader ska enligt uppgift
uppgå till ca 400 miljoner kr årligen, vilket behov tillgodoses av såväl Servicekontoret
som privata utförare.

Viss del av Servicekontorets försäljning av mark- och anläggningsentreprenader sker
till externa aktörer, dvs. till andra än Borås kommun eller juridiska personer som Borås
kommun direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över genom ägarskap,
finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt.

Enligt vad som framkommit har kommunens fakturering till externa kunder (exkl. intäkter hänförliga till återvinningsanläggningen Ramnaslätt, som ej omfattas av talan)
varierat mellan 16,7 miljoner kr år 2009 och 10,6 miljoner kr 2013, med ett snitt under
perioden om 14,2 miljoner kr.

Kommunen har gjort gällande att inte all denna externa försäljning ska beaktas (se redovisning i bilaga 1)

Kommunen har således för perioden avräknat i snitt 4,2 miljoner kr årligen med hänvisning till undantaget från Konkurrensverkets yrkande för viss snöröjning. Som verket påpekat innefattar det av kommunen avräknade beloppet även annan typ av markrenhållning än den som avses med undantaget från verkets yrkande. Det belopp som
ska avräknas bör alltså vara mindre.

Därtill har Kommunen avräknat i snitt 600 000 kr avseende akuta VA-arbeten, i enlighet med motsvarande undantag från det yrkade förbudet.

Kommunen har också avräknat 2,3 miljoner kr per år avseende försäljning till kunder
som Kommunen menar sig ha ett direkt eller indirekt dominerande inflytande över
genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler eller på annat sätt. I denna kategori har kommunen inbegripit bidragsberättigade föreningar, aktörer som är involverade i trafikmiljöåtgärder, t.ex. försäkringsbolag och vissa uppdrag i direkt eller i nära
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anslutning till kommunalt beställda mark- och anläggningsuppdrag. Dessa aktörer är
emellertid enligt tingsrättens mening att beakta som externa och försäljningen ska
därmed inte räknas bort.

Något exakt belopp för den externa säljverksamhet som omfattas av Konkurrensverkets förbudsyrkande behöver, enligt tingsrätten, inte fastslås. Det kan emellertid konstateras att den externa försäljningen i vart fall handlar om årliga belopp i storleksordningen 10 miljoner kr, eller såvitt gäller 2013, ett något lägre belopp.

Det framgår också av utredningen att den externa säljverksamheten förekommit i tiden
såväl före som efter det att konfliktlösningsregeln trädde i kraft den 1 januari 2010 och
att verksamheten alltjämt är pågående efter 2010 med den omfattning som nyss beskrivits

Servicekontoret tillämpar självkostnadsprincipen i sin verksamhet. Vid tillämpningen
av denna princip eftersträvar kommunen att få ett årligt överskott om ca 1-2 procent av
upparbetad volym, för att täcka kostnader för reklamationer, garantier, olika fasta
kostander etc. Såvitt avser Servicekontorets mark- och anläggningsentreprenader under
perioden 2000 till 2009 motsvarade överskottet 1 procent av intäkterna.

Är säljverksamheten förenlig med lag?

Den allmänna kommunala kompetensen och därmed också befogenheten för en kommun att under vissa förhållanden bedriva näringsverksamhet regleras i kommunallagen. Därtill har kommuner genom specialreglering utökade befogenheter att bedriva
näringsverksamhet på vissa områden, vilken reglering samlats i lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter (befogenhetsslagen). Av förarbetena (a. prop., s. 38 f.)
till konfliktlösningsregeln framgår att regleringen i kommunallagen och befogenhetslagen får anses vara så omfattande och heltäckande att den bör kunna läggas till grund
för bedömningen av vad som beträffande kommunal säljverksamhet är förenligt med
lag. Det kan i sammanhanget framhållas att konfliktlösningsregeln inte flyttar gräns-
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märkena mellan kommunal affärsverksamhet som är kompetensenlig och det egentliga
näringslivets förbehållna område. Konfliktlösningsregeln utgår från det gällande rättsläget i kompetensfrågan,

Utöver den lagreglerade kommunala kompetensen har i rättspraxis utvecklats två ytterligare situationer där kommunal kompetens att bedriva näringsverksamhet anses föreligga, s.k. anknytnings- och överskottskompetens.

En kommuns kompetens, i detta fall Borås kommuns möjlighet, att bedriva säljverksamheten i form av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer – kan därför härledas från tre håll: de allmänna kompetensreglerna i 2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen, specialreglering eller de speciella undantagen för anknytningskompetens och
tillfälligt överskott som utbildats i rättspraxis.

Den allmänna kommunala kompetensen enligt 2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen

Enligt den allmänna kompetensregeln i 2 kap. 1 § kommunallagen får kommuner
själva ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens område eller dess medlemmar.

Denna bestämmelse ger bl.a. uttryck för den s.k. lokaliseringsprincipen, som innebär
att en angelägenhet måste bäras upp av ett till kommunen knutet intresse för att kunna
bli föremål för kommunens omvårdnad. Det bedöms därvid alltså inte räcka med att
det är fråga om ett samhällsintresse utan intresset måste också framstå som i någon
bemärkelse avgränsat till kommunområdet och/eller kommunmedlemmarna.

Den säljverksamhet av mark- och anläggningsentreprenader som kommunen tidigare
har bedrivit i andra kommuner än Borås kommun, och som tingsrätten uppfattar numera har upphört, strider enligt tingsrättens mening mot lokaliseringsprincipen.
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Kompetensavgränsningen såvitt avser näringsverksamhet regleras vidare i 2 kap. 7 §
kommunallagen. Där stadgas att kommuner får driva näringsverksamhet om den går ut
på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt kommunmedlemmarna
och drivs utan vinstsyfte. Vad som avses med allmännyttiga anläggningar och tjänster
definieras inte närmare. Det handlar om att producera nyttigheter av mer kollektiv natur, som eldistribution, renhållning, busstrafik och idrottsarenor. Rättspraxis har erkänt
att t.ex. försörjning med bostäder, energi och kollektivtrafik hör till kompetensområdet. Det har också ansetts förenligt med kompetensbestämmelserna att uppföra idrottsanläggningar, vissa fritids- och nöjesanläggningar, parkeringsanläggningar, hamnar,
flygplatser samt byggnader som inrymmer bostäder, saluhallar, slakthus och biografer
(prop. 1990/91:117 s. 152 och prop. 2008/09:231, s. 16). Tanken är att kommunerna
ska kunna ägna sig åt vad som kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet, såsom
energiförsörjning och kollektivtrafik, men endast i undantagsfall engagera sig på det
egentliga näringslivets område (prop. 1990/91:117 s. 33 f. och 152).

Det som kännetecknar den kommunala affärsverksamheten är att den i stor utsträckning handlar om att tillhandahålla anläggningar åt allmänheten. Många av de kommunala verksamheterna är monopolartade och inte sällan koncessionsbundna. Det handlar
på den kommunala sidan i stor utsträckning om verksamheter där en fri konkurrens
inte har samma betydelse som annars (Lindquist, Kommunala befogenheter, 7 uppl., s.
370). Den nu ifrågasatta verksamheten har, enligt tingsrätten, inte dessa karaktäristiska
drag. Enligt tingsrättens mening står det i stället klart att Kommunen vid utförandet av
den nu ifrågasatta säljverksamheten befinner sig på det egentliga näringslivets område,
där förutsättningarna för en kommun att verka alltså är mycket begränsade.

En sådan situation där kommuner har ett större utrymme att verka än annars är när det
saknas kommersiellt utbud. Kommunen har gjort gällande att det råder brist på externa
aktörer för att utföra naturstensarbeten, underhåll och reinvesteringar av VA-nät samt
snöröjning åt externa aktörer i centralorten.

68
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2014-03-31

T 911-12

Inledningsvis kan konstateras att underhåll och reinvesteringar av VA-nät inte omfattas
av Konkurrensverkets talan i den mån det handlar om det allmänna VA-nätet. Inte heller omfattas vissa akuta arbeten på privata fastighetsägares VA-anläggningar. När det
gäller övrigt arbete på privata fastighetsägares VA-anläggningar, liksom snöröjning
och naturstensarbeten, har samtliga de av Konkurrensverket åberopade vittnena som
företräder privata företag som konkurrerar med Servicekontoret uppgett att de kan tillhandahålla sådana tjänster (även om de rikstäckande bolagen har ett mindre intresse av
smärre arbeten åt privata fastighetsägare). Det kan alltså inte sägas vara fråga om en
sådan situation där kommunen har större befogenhet än annars att engagera sig på det
privata näringslivets område.

Det har inte heller i övrigt framkommit några sådana tungt vägande faktorer som innebär att Servicekontorets försäljning av mark- och enläggningsentreprenader till externa
aktörer kan sägas uppbäras av ett allmänintresse. Detta innebär att kommunen som
utgångspunkt inte kan stödja ifrågasatt säljverksamhet på den allmänna kommunala
kompetensen i 2 kap. 1 och 7 §§ kommunallagen.

Specialreglering

Regleringen i befogenhetslagen, som anger förutsättningarna för en kommun att bedriva näringsverksamhet inom vissa sektorer, t.ex. sysselsättning för arbetshandikappade, turism, kollektivtrafik m.m., är inte tillämplig på den ifrågasatta säljverksamheten.

Borås kommun har emellertid gjort gällande att dess säljverksamhet till externa aktörer
är en ofrånkomlig följd av dess beställar- och utförarkoncept samt kommunens ansvar
och skyldigheter som följer av VA-lagen , miljöbalken, renhållningslagen samt beredskapslagen. Kommunen har till utveckling av detta anfört att Servicekontorets personalstyrka är särskilt dimensionerad och anpassad så att den ska kunna fullgöra dessa
lagstadgade skyldigheter och att Servicekontoret har beredskapsåtaganden såvitt gäller
VA-tjänster, vinterväghållning samt extraordinära händelser. Enligt kommunen måste
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organisationen för att kunna fungera för dessa olika typer av beredskap vara tillräckligt
stor samt ha en kontinuitet i arbetsbeläggningen. Kommunen gör gällande att ifrågasatt
säljverksamhet är nödvändig till undvikande av att delar av personalstyrkan måste sägas upp vid tillfälliga resurstoppar.

I förarbetena till konfliktlösningsregeln (prop. 2008/09:231, s. 37 f.) anges att ett beteende som är en direkt och avsedd effekt av en specialreglering eller en ofrånkomlig
följd av denna inte bör omfattas av konfliktlösningsregeln. Vidare anges att en specialreglering kan ha till syfte att värna om särskilda intressen, vilket kan innebära att fri
konkurrens inte ska gälla fullt ut på ett visst område, eller att speciella förutsättningar
ska råda för konkurrensen på den aktuella marknaden. När så är fallet bör regeln inte
vara tillämplig.

Motiven för det konkurrenssnedvridande beteendet bör enligt motiven också vägas in i
bedömningen. Här bör undersökas om motiven i grunden är externa, eller i det väsentliga endast interna. Med det förstnämnda avses vad som är det allmännas behov av att
säljverksamheten bedrivs. Är motivet fastmer internt, handlar det oftast om den offentlige aktörens egenintresse, exempelvis av att behålla personal. Externa motiv bör således kunna anses göra beteenden försvarbara. Interna motiv för ett konkurrenssnedvridande beteende bör däremot inte beaktas (a. prop. s. 38).

Inledningsvis kan konstateras att ingen av de av kommunen åberopade regelverken
innehåller kompetensutvidgande bestämmelser som skulle ge kommunen särskild befogenhet att sälja mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer på sätt som
sker. VA-lagen, som reglerar kommunens ansvar för den allmänna VA-anläggningen,
innefattar bl.a. ett uttryckligt undantag från lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen genom att en kommun under vissa förhållanden får sköta driften av en allmän
va-anläggning i andra kommuner (57 § VA-lagen). Likaså innefattar beredskapslagen
bestämmelser om att kommuner på begäran får lämna hjälp till andra kommuner som
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid (4 kap. 1 § beredskapslagen). I den mån
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avsikten varit att genom aktuell lagstiftning utvidga den kommunala kompetensen bör
utgångspunkten vara att så skett uttryckligen.

Inte heller kan den reglering som kommunen hänvisat till anses ha som avsedd effekt
eller ofrånkomlig följd att kommuner bedriver säljverksamhet till externa aktörer på
sätt som skett. Det kan noteras att det framgått av vittnesförhören med företrädare för
Uppsala och Värmdö kommuner, som åberopats av Konkurrensverket, att andra kommuner kan leva upp till nyss nämnda lagreglerade skyldigheterna utan att bedriva sådan säljverksamhet som Borås kommun gör.

Det primära skälet för Servicekontorets säljverksamhet förefaller stå att finna i en önskan att behålla och sysselsätta befintlig personalstyrka. Kommunens motiv att bedriva
den externa säljverksamheten är med andra ord främst internt och sådana motiv ska
enligt vad som nämnts ovan inte beaktas. Kommunen har visserligen anfört att ett bibehållande av personalstyrkan har bäring på möjligheten att utföra olika beredskapsåtaganden. Enligt tingsrättens mening leder detta påstående – oavsett om så är fallet –
inte till slutsatsen att säljverksamheten till externa aktörer måste fortgå. T.ex. har
kommunen självt anfört att, för det fall säljverksamheten förbjuds, en mindre del av de
kommunala arbetena kommer att konkurrensutsättas.

Sammanfattningsvis har inte Servicekontoret p.g.a. specialreglering befogenhet att
bedriva säljverksamhet till externa aktörer på sätt som skett.

Anknytningskompetens

Kommunal verksamhet som i och för sig normalt faller utanför den kommunala kompetensen kan ändå tillåtas om den har en anknytning till redan befintlig och erkänd
kommunal verksamhet. Detta eftersom det under sådana omständigheter kan te sig
opraktiskt eller verklighetsfrämmande att inte tillåta verksamheten (prop. 1990/91:117,
s. 152). Denna s.k. anknytningskompetens har utvecklats i rättspraxis. Det ska finnas
ett naturligt och nära samband med en kompetensenlig verksamhet. Vidare ställs som
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krav att den anknytande verksamheten ska vara av begränsad omfattning och bedrivas
utan vinstsyfte (RÅ 1992 ref. 61 och RÅ 1980 Ab 497).

Det ska alltså först och främst vara fråga om ett kvalificerat samband mellan den kompetensenliga och den kompetensstridiga verksamheten. Sambandet ska bedömas utifrån de som utnyttjar anläggningen eller servicens förväntningar och behov (Lundin,
Anteckningar om två randföreteelser, anknytnings- och överskottskompetens i kommunalrätten, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2013, s. 281 ff.).

När det gäller flera av de verksamhetsområden som Servicekontoret ägnar sig åt kan
det inte sägas föreligga någon särskild anknytning från användarnas perspektiv mellan
kompetensenlig och kompetensstridig verksamhet. Detta gäller t.ex. arbete med murar,
stensättning och asfaltsläggning. När det gäller vissa VA-arbeten, snöröjning och annan renhållning kan det förvisso för vissa enskilda fastighetsägare framstå som naturligt att kommunen, som utför sådana arbeten på kommunal mark också utför sådana
arbeten på angränsande privatägd mark. Del av sådant arbete omfattas inte av Konkurrensverkets talan med hänsyn till det undantag som formulerats. I övrigt kan denna
anknytning enligt tingsrättens mening inte jämställas med den typsituation där anknytningskompetens kan anses föreligga, såsom t.ex. en kiosk på en busstation eller ett café
i en simhall. I dessa situationer handlar det om en tjänst som tillhandahålls alla de som
nyttjar den kompetensenliga anläggningen eller tjänsten. I detta fall är det i stället enskilda fastighetsägare som kommunen utför arbete åt. Det finns alltså inte något sådant
mer allmänt intresse som enligt tingsrättens mening bör krävas för en tillämpning av
undantaget för anknytningskompetens.

Enligt tingsrättens mening är verksamheten inte heller, med hänsyn till vad som tidigare angetts om dess storlek, av begränsad omfattning.
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Överkottskompetens

I praxis har vidare viss verksamhet som annars skulle falla utanför den kommunala
kompetensen tillåtits med hänvisning till att det rört sig om tillfälliga överskott av en
kompetensenlig verksamhet. Det handlar om åtgärder som under en övergångsperiod
och vid tillfällig överkapacitet i mindre omfattning, vidtas för att undvika onödig kapitalförstöring (RÅ 1993 ref. 12). Möjligheten för kommuner att konkurrera på den
allmänna marknaden med överkapacitet är begränsad. Det handlar inte om att kommuner ska kunna organisera sin verksamhet på ett så företagsekonomiskt effektivt sätt
som möjligt, oaktat gränserna för den kommunala kompetensen, utan om att kommuner i vissa avgränsade situationer ska kunna undvika onödig kapitalförstöring.

I målet har framkommit att Servicekontoret bedrivit den ifrågasatta verksamheten under en lång period. Konkurrensverket har lagt fram siffror avseende den externa försäljningen som sträcker sig tillbaka till år 2000. Beställar- och utförarmodellen som
kommunen menar att den externa försäljningen är en följd av har tillämpats sedan år
1992 och kommunens position i målet är att den externa försäljningen – som pågått
också sedan 2010 – ska fortsätta framgent. Det kan alltså inte sägas vara fråga om något tillfälligt överskott som sålts under en övergångsperiod. Inte heller har det varit
fråga om försäljning i mindre omfattning.

Slutsatsen av vad som nu anförts blir att Servicekontorets försäljning av mark- och
anläggningsentreprenader till externa aktörer sker utanför den kommunala kompetensen, dvs. verksamheten är inte förenlig med lag.

Är säljverksamheten konkurrensbegränsande?

Fråga är därmed om Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer, som Konkurrensverket gör gällande, snedvrider
eller hämmar konkurrensen, eller är ägnad att göra det.
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Av förarbetena (prop. 2008/09:231, s. 35) till konfliktlösningsregeln framgår att syftet
med den är att komma till rätta med konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när
offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Sådana
snedvridningar har – sägs det – i allmänhet sin grund i att t.ex. en kommun kan bedriva
verksamheten utan några påtagliga risker för verksamhetens existens. Därmed verkar
offentliga aktörer under andra förutsättningar än privata företag. Vidare sägs det i förarbetena (a. prop. s. 36) att en grundförutsättning vid tillämpningen av en konfliktlösningsregel mellan offentliga och privata aktörer bör vara förekomsten av, eller fara för
negativa effekter på konkurrensen. Regeln bör ta sikte på konkurrensbegränsningen
som sådan, dvs. effekterna för själva konkurrensen. Den fråga som ska besvaras vid
prövningen i det enskilda fallet är om beteendet skadar drivkrafterna till konkurrensen
samt själva mekanismerna på marknadsplatsen.

I förarbetena (a. prop., s. 36) nämns också att vissa typfall kan anses vara en god illustration av problematiken. Ett sådant fall kan vara när den offentliga aktörens blotta närvaro på marknaden kan leda till att privata aktörer får upphöra med eller får svårt att
expandera sin verksamhet eller att närvaron i sig utgör ett etableringshinder, s.k. undanträngningseffekter. Förfaranden som innebär underprissättning, diskriminering,
vägran att ge tillträde till viss infrastruktur eller som är selektiva bör anses kunna
snedvrida eller hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden.

I författningskommentaren (a. prop., s. 57) anges att rekvisitet snedvrider närmast tar
sikte på situationen att det inte råder konkurrens på så lika villkor som möjligt. Det kan
t.ex. vara så att den offentlige aktören behandlar andra företag olika utan saklig grund
eller drar oberättigade fördelar av en myndighetsroll vid sidan av säljverksamheten.
Rekvisitet hämmar tar bl.a. sikte på de fallen att det privata alternativet faller bort eller
att privata aktörer över huvud inte träder in på marknaden till följd av den offentlige
aktörens förfarande. Det kan även vara så att de privata företagens tillväxt och utveckling i övrigt hejdas eller på annat sätt hålls tillbaka. Ett exempel kan vara att privata
företag på marknaden inte kan eller har svårt att arbeta inom ramen för vad som är
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ekonomiskt rimligt när den offentlige aktören sätter sina priser under självkostnadsnivå
eller beter sig på något annat sätt som hämmar konkurrensen.

Det framhålls (a. prop., s. 36 f.) att enskilda beteenden inte generellt kan stämplas som
olämpliga. Förhållandena kan skilja sig åt mellan olika delar av landet. Ett beteende
som är negativt för konkurrensen i en kommun behöver inte vara det i en annan kommun där förutsättningarna kan vara annorlunda. När det gäller effekterna av ett visst
beteende framhålls att det är viktigt att i det enskilda fallet ta ställning till om beteendet
skadar drivkrafterna till konkurrens samt själva mekanismerna på marknadsplatsen.
Prövningen bör ha sin utgångspunkt i beteendets långsiktiga verkningar på förutsättningarna för en effektiv konkurrens på den relevanta marknaden inte vad som sker
eller kan ske på kort sikt. Frågan är om konkurrenstrycket på marknaden ökar, eller är
ägnat att öka, eller om det minskar eller är ägnat att minskas genom det aktuella beteendet.

Slutligen framhålls (a. prop., s. 37 och 57) att de konkurrenshämmande effekterna bör
vara av någon betydelse för att ett förbud ska komma i fråga. Något märkbarhetskrav
ställs emellertid inte upp.

Relevant marknad

För att kunna ta ställning till om säljverksamheten snedvrider eller hämmar konkurrensen måste först bedömas vad som är den i målet relevanta marknaden.

Marknadsdefinition är ett verktyg som används för att finna och fastställa gränserna för
konkurrensen mellan företag. En relevant marknad består dels av en relevant produktmarknad, dels av en relevant geografisk marknad. Det huvudsakliga syftet med att definiera en marknad är att fastställa vilka konkurrensmässiga begränsningar de berörda
företagen utsätts för. Syftet med att definiera både en produktmarknad och en geografisk marknad är att identifiera de faktiska konkurrenter till de berörda företagen som är
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i stånd att begränsa deras beteende och hindra dem från att agera oberoende av ett effektivt konkurrenstryck.

-

Relevant produktmarknad

Parterna är ense om att den relevanta produktmarknaden utgörs av mark- och anläggningsentreprenader, dvs. arbeten som bedrivs i och under marknivå samt större betongkonstruktioner ovan mark, inklusive olika slags beredskapsarbeten. Tingsrätten
delar denna bedömning.

Parterna är emellertid oeniga om mark- och anläggningsentreprenader som har ett kontraktsvärde överstigande 10 miljoner kr ska ingå på den relevanta produktmarknaden.
Tingsrätten gör avseende denna fråga följande bedömning.

Vid marknadsavgränsning är det i första hand utbytbarhet på efterfrågesidan som beaktas eftersom den normalt utgör den mest omedelbara och effektiva begränsningen i
företags möjlighet att utöva inflytande (jfr Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning 97/C 372/03,
punkten 13). I detta fall är utbytbarheten på efterfrågesidan mellan olika typer av
mark- och anläggningsarbeten – som Konkurrensverket påtalat – låg. Emellertid har
även utbytbarhet på utbudssidan betydelse i situationer då företag snabbt kan ställa om
sin produktion till utbytbara produkter utan väsentliga tilläggskostander eller kommersiella risker (Kommissionens tillkännagivande, punkterna 20-23).

Konkurrensverkets har vid sin marknadsbedömning utgått från den ifrågasatta verksamheten, dvs. Servicekontorets externa försäljning. Servicekontoret ska aldrig ha utfört någon mark- eller anläggningsentreprenad till externa beställare överstigande 10
miljoner kr – dessa externa arbeten avser ofta mindre belopp. Däremot utför Servicekontoret större arbeten, dvs. överstigande 10 miljoner kr, åt kommunen. Enligt Konkurrensverket råder det vid större entreprenader med ett kontraktsvärde över ca 10 miljoner kr andra konkurrensförhållanden än annars. Större infrastrukturprojekt ska enligt
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verket ofta kräva kapacitet, organisation, finansiell styrka och kompetens som endast
de större företagen har. Med andra ord görs gällande att det vid sådana större entreprenader inte råder utbytbarhet på utbudssidan och att den relevanta marknaden därför
inte ska innefatta sådana större arbeten.

Kommunen är av uppfattningen att arbeten under- och överstigande 10 miljoner kr
ingår på samma relevanta marknad och att de företag som konkurrerar med Servicekontoret är desamma oavsett kontraktsvärde. Kommunen har även ifrågasatt att det
överhuvudtaget skulle gå att finna en beloppsgräns som ger två helt olika marknader.

Det som framkommit i förhör med företrädare för olika konkurrenter till Servicekontoret – Roger Carlsson från Tranemo Trädgårdstjänst, Magnus Bergström från
Skanska, Tomas Engqvist från Borås Markentreprenad samt Jan-Erik Svedberg från
NCC – ger stöd för Konkurrensverkets redogörelse för konkurrensförhållandena på
marknaden. I förhören har bl.a. framkommit att Tranemo Trädgårdstjänst inte åtar sig
att utföra arbeten över 10 miljoner kr och Borås Markentreprenad inte över 5 miljoner
kr, med hänvisning till de risker det innebär att åta sig sådana större projekt. När det
gäller Skanska och NCC, som är stora, rikstäckande företag med lokalkontor i Borås,
har såväl Magnus Bergström som Jan-Erik Svedberg uppgett att konkurrensen skiljer
sig åt beroende på om kontraktsvärdet är över eller under 10 miljoner kr, på så sätt att
det är de stora rikstäckande bolagen som är med och tävlar om de större jobben, medan
flera lokala företag är med och tävlar om de mindre.

Kommunen har åberopat uppgifter från Bengt Hansson, som är professor i construction
management vid Lunds universitet och som har erfarenhet av anläggningsbranschen.
Av det sakkunnigutlåtande han avgett framgår bl.a. följande. När det gäller relevant
produktmarknad är anläggningsbranschen en marknad som innefattar många delmarknader, som inte sällan överlappar varandra. Det är inte samma företag som konkurrerar
om att bygga en stor betongbro som konkurrerar om skötsel av grönytor. Särskilt de
rikstäckande företagen är verksamma inom många delmarknader. Bengt Hansson ger
följande förslag på indelning av anläggningsverksamheten i delmarknader utifrån situ-
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ationen i Borås: Investering i infrastruktur med objekt större än ca 10 miljoner kr; investering i större betongbroar; investeringsprojekt infrastruktur mindre än 10 miljoner
kr, drift- och underhållsentreprenader gator, vägar och stadsmiljö; underhållsbeläggningar; skötsel av grönytor och lekplatser; vinterväghållning; VA-service; samt drift
och underhåll av idrottsanläggningar. Avseende investeringsprojekt infrastruktur
mindre än 10 miljoner kr har Bengt Hansson uppgett att det relevanta geografiska området är av normal storlek (se vidare nedan), medan han avseende objekt över ca 10
miljoner kr har uppgett att entreprenörerna för respektive företag är aktiva över ett betydligt större område än 10 mil, vanligen över 20 mil. Bengt Hansson har i sitt förhör
uppgett att 10-miljonerkronorsgränsen är statistikernas gräns, men att där någonstans
går en gräns där det råder en annan typ av konkurrens och att det är en för stor risk för
mindre entreprenörer att delta i sådana större projekt.

Enligt tingsrättens mening ger utredningen sammantaget stöd för att konkurrensförhållandena skiljer sig åt beroende på mark- och anläggningsentreprenadens storlek och att
skiljelinjen beträffande utbytbarheten på utbudssidan, dvs. under vilka förhållanden
entreprenörerna snabbt kan ställa om sin produktion till utbytbara produkter utan väsentliga tilläggskostnader eller kommersiella risker, ligger någonstans runt 10 miljoner
kr. Självklart är detta ingen exakt beloppsgräns, men som verktyg för att göra en grov
marknadsavgränsning i ett mål som det aktuella är det enligt tingsrättens mening tillräckligt precist.

Den relevanta produktmarknaden kan alltså begränsas till mark- och anläggningsentreprenader med ett kontraktsvärde understigande 10 miljoner kr.

-

Relevant geografisk marknad

Vid avgränsningen av den geografiska marknaden har bl.a. transportmöjligheter och
transportkostnader betydelse. Den relevanta geografiska marknaden kan uppfattas vara
det område där de företag som utbjuder eller efterfrågar produkterna verkar, och i vil-
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ket konkurrensvillkoren är tillräckligt homogena för att området ska kunna särskiljas
från närliggande områden som har märkbart annorlunda konkurrensvillkor.

Parterna är oense huruvida den relevanta geografiska marknaden omfattar Borås kommun, med näraliggande kommuner, eller om den omfattar det större område som kan
nås inom en timmes bilfärd.

Konkurrensverket har angett att kostnader för transport av fordon och personal innebär
att företag med hemvist långt ifrån ett arbetsställe får svårare att utöva ett effektivt
konkurrenstryck och att de låga vinstmarginalerna i aktuell bransch innebär att kostnadsökningar på bara några få procent gör ett arbete olönsamt. Vidare görs gällande att
lokal närvaro och god lokalkännedom är viktiga konkurrensfördelar.

Ovan nämnda företrädare för de olika entreprenadbolagen har bekräftat Konkurrensverkets beskrivning av marknadsförhållandena. De har bl.a. uppgett att de aktörer som
de uppfattar som de viktigaste konkurrenterna avseende mark- och anläggningsentreprenader understigande 10 miljoner kr, alla är etablerade i Borås kommun eller näraliggande kommuner och att ett område med en radie på 2-4 mil runt Borås kommun
betraktas som ”hemmamarknaden”. Vidare har framkommit att NCC och Skanska,
som är två rikstäckande företag, båda har lokalkontor i Borås, trots att de även är etablerade i Jönköping och Göteborg. Vittnena har uppgett att det är ovanligt att företag
från t.ex. Göteborg eller Jönköping utför arbeten i trakten, men att det kan hända t.ex.
om de ”följer med” någon tidigare kund.

Konkurrensverket har även lagt fram en sammanställning framtagen av branschorganisationen Sveriges Byggindustriers databas Sverige Bygger, som innefattar uppgifter
om företag som utfört mark- och anläggningsjobb i kommunen. Av denna framgår att
45 av 53 anläggningsarbeten som utförts i kommunen under 2011- 2012 har utförts av
företag med lokal etablering. Av de arbeten som utförts av andra företag har flera varit
sådana arbeten över 10 miljoner kr som inte ingår på den relevanta marknaden.
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Kommunen har kritiserat databasen Sverige Bygger och har anfört att denna inte är
heltäckande, att den innefattar såväl bygg- som mark- och anläggningsarbeten, utan att
det går att avgöra vad som är vad, samt att projekt med en kostnad understigande
200 000 kr inte läggs in i databasen. Kommunen har å sin sida presenterat en lista på
86 aktörer som enligt kommunen är aktiva inom mark- och anläggningsarbeten inom
Borås, varav 37 företag även är aktiva i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille,
Kungälv, Ale, Lerum och Alingsås, 23 företag i Jönköping och 24 företag i Varberg
och Kungsbacka. De kartlagda aktörerna är enligt kommunen verksamma inom Borås
på så sätt att de bevakar marknaden och även lämnar anbud och bedriver verksamhet.

Konkurrensverket har pekat på att av de 86 företagen är upp emot tre fjärdedelar av
företagen lokalt etablerade i Borås eller i närliggande kommuner samt att det inte är
tillräckligt att företag bevakar marknaden eller lämnar anbud för att de ska utöva ett
effektivt konkurrenstryck. Enligt verket är det nästan bara lokalt etablerade företag
som vinner uppdrag.

Slutligen har kommunens sakkunnige Bengt Hansson angett att den relevanta geografiska anläggningsmarknaden normalt motsvarar det avstånd som nås på minst en
timme med bil. Även företrädare för Servicekontoret har uppgett att de uppfattar den
relevanta geografiska marknaden på detta sätt.

Tingsrätten konstaterar att Bengt Hansson inte har gjort någon närmare analys av
marknaden för mark- och anläggningsentreprenader i just Borås, utan att det rör sig om
generella uttalanden, samt att hans sakkunnigutlåtande inte innehåller någon mer utförlig konkurrensrättslig analys av vad som ska anses utgöra relevant marknad i det aktuella fallet. Det är vidare svårt att ta ställning till den lista på 86 företag som kommunen
presenterat, bl.a. med hänsyn till att det inte framgår på vilket sätt de olika företagen
varit aktiva på marknaden i Borås, t.ex. om anbud lämnats som också vunnits.

Tingsrätten utgår i stället från de uppgifter som framkommit i vittnesförhör med Servicekontorets konkurrenters företrädare. Vad dessa personer angett om marknadsför-
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hållandena vinner stöd av de uppgifter som framgår av databasen Sverige Bygger, låt
vara att det underlag som framgår av databasen inte är komplett.

Slutsatsen blir att den relevanta geografiska marknaden utgörs av Borås kommun med
näraliggande kommuner, dvs. Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd,
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Servicekontorets ställning på den relevanta marknaden

Kommunen har beräknat att den totala årliga volymen för mark- och anläggningsarbeten på den av Kommunen förmenade relevanta marknaden kan beräknas uppgå till 8
- 12 miljarder kr. Denna beräkning av storleken på marknaden innefattar emellertid
arbeten överstigande 10 miljoner kr samt avser den större geografiska marknaden om
23 kommuner. Utöver detta kan det konstateras att två av de av kommunen presenterade beräkningsmodellerna bygger på proportioneringar av marknaden för entreprenadproduktion inom markanläggning i Sverige i förhållande till folkmängd. Det finns
emellertid inget närmare underlag kring huruvida fördelningen av sådana projekt i Sverige är proportionerlig i förhållande till folkmängd. Den tredje av kommunen presenterade beräkningsmodellen bygger på listan med 86 bolag som på ovan angivna skäl är
svårvärderad.

Konkurrensverket har hänfört sig till statistik/prognosmaterial från Byggfakta, som ska
visa att omsättningen på den relevanta marknaden, dvs. mark- och anläggningsentreprenader med ett värde under 10 miljoner kr inom Borås kommun och näraliggande
kommuner, i genomsnitt uppgått till 339 miljoner kr per år. I denna sammanställning
ingår inte direkttilldelade kommunala uppdrag, som ej varit ute på marknaden och inte
heller projekt med Trafikverket, eftersom dessa enligt Verket ofta har ett kontraktsvärde överstigande 10 miljoner kr. Vidare har framkommit att projekt understigande 1
miljon kr inte är inlagda.
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Enligt tingsrättens mening är det oklart hur tillförlitlig nämnda statistik är. Det går inte
att utläsa några detaljer och vissa projekt omfattas inte. Omsättningen på den relevanta
marknaden kan alltså vara större än vad Konkurrensverket angett.

Det har inte heller presenterats någon beräkning av Servicekontorets omsättning på den
relevanta marknaden. Servicekontorets omsättning avseende mark- och anläggningsentreprenader har 2009-2012 uppgått till omkring 200 miljoner kr per år. Det är emellertid obekant hur stor del av denna omsättning som härrör från mark- och anläggningsentreprenader under 10 miljoner kr.

Flera av Konkurrensverkets förhörspersoner har uppgett att Servicekontoret ska ha en
marknadsandel på 50 procent, men det är oklart var denna uppgift kommer från och det
förefaller dessutom innefatta större mark- och anläggningsentreprenader som inte ingår
på den relevanta marknaden.

Sammanfattningsvis har inte tingsrätten underlag för att göra någon mera exakt bedömning av Servicekontorets styrka på den relevanta marknaden. Av förhören med
företrädarena för de konkurrerande företagen har emellertid framkommit att samtliga
betraktar Servicekontoret som en av de fem största konkurrenterna avseende arbeten
under 10 miljoner kr. Servicekontorets marknadsstyrka kan därmed inte vara obetydlig.

Snedvrider eller hämmar Servicekontorets säljverksamhet konkurrensen?

Servicekontorets fördelar som offentlig aktör

En kommun kan bedriva verksamheten utan några påtagliga risker för verksamhetens
existens och verkar därmed under andra förutsättningar än privata företag.

Konkurrensverket har gjort gällande att Servicekontoret i sin egenskap av offentlig
aktör framförallt har fyra fördelar: de direktilldelade uppdragen, möjligheten att på-
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verka kommunens efterfrågan, bättre möjlighet till finansiering samt att Servicekontoret i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen inte har något avkastningskrav.

-

Direkttilldelade uppdrag

När det gäller de direkttilldelade uppdragen är dessa enligt tingsrättens mening en fördel som Servicekontoret har i egenskap av offentlig aktör, och som kontoret kan ha
nytta av då det i strid med den kommunala kompetensen också säljer mark- och anläggningsentreprenader på den privata marknaden. Detta då dessa uppdrag ger en garanterad basvolym, möjlighet att täcka fasta kostnader och samordningsfördelar med
andra projekt.
Kommunen har förvisso invänt att de direkttilldelade uppdragen ”förhandlingsupphandlas” vilket innebär att priset sätts i enlighet med samma kalkyl som används vid
konkurrensutsatta uppdrag och att det ligger i beställar- och utförarmodellen att beställaren inte skulle acceptera kostnader som inte är hänförliga till det aktuella projektet.
Detta förfarande har återgetts av kommunens förhörspersoner. Konkurrensverket har
inte heller gjort gällande att det skulle förekomma korssubventionering. Samtidigt kan
det konstateras att det inte råder någon priskonkurrens avseende de direkttilldelade
uppdragen och den normalkalkyl som kommunen hänvisat till avseende Servicekontorets prissättning under rubriken ”påverkande faktorer” bl.a. innehåller parametern
”Vilka konkurrenter är med?”. Enligt tingsrättens mening ligger det i sakens natur att
kostnadsbilden då det inte finns någon konkurrens i vart fall riskerar att bli en annan än
om det finns det.

Enligt flera av de företrädare från kommunen som hörts tilldelas Servicekontoret direkt
mark- och anläggningsentreprenader motsvarande ca 50 miljoner kr årligen. Konkurrensverket har gjort gällande att denna volym skulle vara större. Under alla omständigheter tillkommer stora volymer med anledning av den exploatering av industrimark i
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Viared, där Servicekontoret direkttilldelats stora volymer, enligt uppgift motsvarande
275 miljoner kr (delar av detta ska i sin tur ha lagts ut på privata underentreprenörer).

Enligt tingsrättens mening innebär dessa i sammanhanget betydande volymer direkttilldelade uppdrag en fördel som Servicekontoret har i egenskap av offentlig aktör.

-

Möjligheten att påverka kommunens efterfrågan

Kommunens inställning är att Servicekontoret inte är garanterat några uppdrag från
Kommunen och att kontoret inte kan påverka vilka investeringar som ska göras.

Christer Johansson, ekonomichef i kommunen, har uppgett att han aldrig hört talas om
att någon skulle tilldelas arbeten, men att det kan ha hänt att arbete tidigarelagts. Ingemar Persson, förvaltningschef på Servicekontoret, har uppgett att Servicekontoret inte
kan be om arbeten, men att det är möjligt att nämna för beställarna att det finns kapacitet/efterhöra om det finns något arbete på gång. Enligt hans mening är det naturligt
för alla aktörer på marknaden att föra sådana planeringsdiskussioner och Servicekontoret har bra kontakt med beställarna eftersom man hör till ”samma familj”. Det är
dock beställaren som äger frågan.

Av vad som framkommit vid förhören med kommunens företrädare drar tingsrätten
slutsatsen att det finns en dialog mellan de kommunala förvaltningarna och Servicekontoret om arbetsbeläggningen på kontoret, även om det ytterst är förvaltningarna, i
egenskap av beställare, som avgör vilka uppdrag som ska läggas på Servicekontoret.
Detta får anses innebära en fördel som Servicekontoret har i egenskap offentlig aktör i
och med att kontoret får bättre förutsättningar att hålla full kapacitet och jämna ut arbeten över tid.
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Bättre möjlighet till finansiering

Konkurrensverket har gjort gällande att Servicekontoret har tillgång till en årlig investeringsbudget om 15 miljoner kr som kan användas för investeringar i fordon och maskiner. Kommunen menar att den investeringsbudget som finns är ett lån som ska återbetalas till kommunen i takt med avskrivningarna på maskinerna/fordonen och att ränta
utgår på lånebeloppet motsvarande av SKL rekommenderad räntesats.
Som Konkurrensverket påpekat är det förvisso en fördel att få medel av ”sig själv”
jämfört med att söka kredit på marknaden, men enligt tingsrättens mening får denna
Servicekontorets fördel betraktas som marginell.

-

Självkostnadsprincipen

Servicekontoret tillämpar i enlighet med kommunallagen självkostnadsprincipen och
har alltså inget avkastningskrav som privata företag har. Däremot eftersträvas ett årligt
överskott om, enligt kommunen, 1- 2 procent för att kunna täcka vissa kostnader.
Kommunen har gjort gällande att vinstmarginalen för privata aktörer på marknaden i
genomsnitt uppgår till 2,7 procent efter finansnetto och att Servicekontoret, jämförelsevis, inte har någon konkurrensfördel. Kommunen har härvid hänvisat till en sammanställning Kommunen gjort av 86 företag som, enligt kommunen, har ett sådant
genomsnittligt resultat.
Konkurrensverket har gjort gällande att vinstmarginalen ”på sista raden” för privata
aktörer ligger runt tre procent, vilket överensstämmer med vad som framkommit under
vittnesförhören med företrädrana för de privata entreprenadbolagen.

Det står alltså klart att Servicekontoret inte behöver generera ett lika stort överskott
som privata aktörer gör. Dessutom innebär det faktum att Servicekontoret eftersträvar
visst överskott för att täcka kostnader inte att kontoret har något avkastningskrav på
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samma sätt som privata aktörer har. Servicekontoret har alltså en konkurrensfördel i
detta hänseende.

Effekter på konkurrensen

Tingsrätten har redan konstaterat att Servicekontoret får anses agera utanför den kommunala kompetensen vid försäljningen av mark- och anläggningsentreprenader till
externa aktörer och som nyss nämnts har Servicekontoret flera fördelar såsom offentlig
aktör.

När det gäller frågan om dessa förhållanden påverkat konkurrensen på marknaden, dvs.
om det förekommer snedvridande eller hämmande effekter, har följande uppgifter av
intresse framkommit.

Servicekontorets konkurrenter har i sina förhör uppgett att det händer att företagen inte
lägger anbud i upphandlingar när det är känt att Servicekontoret är med och tävlar.
Vidare har lämnats uppgifter med innebörden att Servicekontorets prisnivå i vissa
upphandlingar har legat avsevärt lägre än övriga anbudslämnare, i vissa fall så lågt
som 20-30 procent under det anbud som kommit tvåa, vilket skulle kunna tala för att
kostnaderna täcks någon annanstans.

Andreas Brendinger, som är regionchef på bransch- och arbetsgivarorganisationen
Sveriges Byggindustrier, har uppgett att sju bolag verksamma i Borås i en undersökning uppgett att de har avstått från att lägga anbud i upphandlingar om det är känt att
Servicekontoret medverkar.

Jan-Erik Svedberg på NCC har uppgett att han studerat ett 50-tal upphandlingar i regionen och att det i upphandlingar i Borås varit i snitt 3,3 anbudsgivare, medan snittet i
mindre orter runt Borås varit 4,8 anbud. Han har även tittat på 11 upphandlingar runt
Göteborg och där var snittet 8 anbud. Andreas Brendinger har uppgett att det i Varberg, som är mindre än Borås förekommer fler anbud i upphandlingarna.
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Ingemar Persson har uppgett att det i snitt läggs 4-6 anbud i upphandlingarna i Borås
och att detta inte avviker från övriga områden där han har erfarenhet; Halland, Kronoberg, Västergötland och Skåne.

Fråga är om vad som framkommit i detta avseende är tillräckligt för att kunna konstatera att Servicekontorets säljverksamhet snedvrider eller hämmar konkurrensen.

Andreas Brendingers uppgifter är andrahandsuppgifter från anonyma företag. Uppgifterna från förhörspersonerna om att anbud i vissa fall inte lämnas har varit allmänt
hållna och efter konkreta frågor från kommunen har det endast framkommit ett begränsat antal fall från senare tid där bolagen ska ha avstått från att lämna anbud. Efter vad
som framkommit har de berörda företagen också lämnat anbud i, och även vunnit, flera
upphandlingar där Servicekontoret deltagit. Detta talar också mot att Servicekontoret
generellt skulle hålla en så låg prisnivå att andra konkurrenter inte kan vara med och
konkurrera på lika villkor.

Sammantaget är inte den av Konkurrensverket presenterade utredningen tillräcklig för
att tingsrätten ska kunna dra slutsatsen att Servicekontorets närvaro på marknaden har
som effekt att konkurrensen hämmas eller snedvrids.
Det är emellertid – enligt vad som följer av regleringen om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet – tillräckligt att Servicekontorets verksamhet är ägnad att snedvrida
eller hämma konkurrensen. Begreppet ägnat speglar det inbyggda momentet fara för
konkurrenshämmande effekter. Begreppet sätter i blickpunkten frågan om huruvida
förfarandet till själva sin art har en sådan inriktning eller utformning som får anses i
påtaglig grad riskera att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens (a. prop., s. 57 f.).
Det faktum att Servicekontoret agerar utanför den kommunala kompetensen – vilket
redan det är en inte oväsentlig omständighet som talar för att försäljningens långsiktiga

87
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5

DOM
2014-03-31

T 911-12

verkningar är ägnad att hämma konkurrensen – och har de fördelar som redogjorts för
ovan innebär att det enligt tingsrättens mening föreligger en fara för att konkurrensen
snedvrids och hämmas. Servicekontoret agerar i strid med den kommunala kompetensen på den privata marknaden utan det avkastningskrav som gäller för andra aktörer
och det är inte för utomstående transparent hur Servicekontoret sätter sina priser i olika
upphandlingar. Intressegemenskapen med de kommunala förvaltningarna och de direkttilldelade uppdragen innebär att Servicekontoret har en särställning i förhållande
till de privata aktörer som kontoret konkurrerar med på den privata marknaden. Även
om Servicekontorets säljverksamhet till externa aktörer kan bidra till att hålla nere priserna innebär de nyss nämnda förhållandena enligt tingsrättens mening att det finns en
risk för att drivkrafterna till konkurrens skadas på lång sikt.

Slutsatsen blir att Servicekontorets säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer får anses vara ägnad att snedvrida och hämma konkurrensen på marknaden. Den ska därmed, eftersom den heller inte är förenlig med lag,
förbjudas.

Förbudets utformning m.m.

Förbudet ska ha de undantag som följer av Konkurrensverkets yrkande. Undantagen
har enligt tingsrätten sådan konkretion att kommunen kan följa det.

Förbudet, som riktar sig mot Borås kommun, kan förenas med begärt vite.

Eftersom det är fråga om förbud mot en viss verksamhet bör kommunen få en skälig
tid att avveckla denna verksamhet. Frågan är då hur lång denna avvecklingstid bör
vara.

Kommunen har till stöd för sin uppfattning om en avvecklingstid på fyra år anfört bl.a.
följande. Servicekontoret har ett antal drift- och underhållsavtal med såväl förvaltningar som kommunala bolag, vilka löper på flera år. Servicekontoret har även gjort inve-
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steringar i såväl byggnader som maskiner med olika men ibland ganska lång avskrivningstid. Dessa resurser går inte att omgående lämna över till annan förvaltning. Med
hänsyn härtill och att en organisationsomläggning med förändring av den politiska
nämndstrukturen kräver komplicerade politiska överläggningar, vilka företrädesvis
görs i god tid inför kommande mandatperiod, bör en lång avvecklingstid ges.

Vad som emellertid ska bedömas i frågan om avvecklingstid är dock inte om kommunen har sådana interna behov som framhållits utan om Servicekontoret har pågående
arbeten eller åtaganden mot externa aktörer vilka bör få avvecklas i ordnade former
innan ett förbud mot säljverksamheten börjar gälla.

Enligt tingsrätten kan en skälig avvecklingstid i detta fall bedömas vara sex månader
från det att förbudsfrågan vunnit laga kraft.

Med utgången i målet ska kommunen bära sina rättegångskostnader.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401, vad där sägs om hovrätt ska i
stället avse Marknadsdomstolen)
Överklagande, ställt till Marknadsdomstolen, ska ha inkommit till tingsrätten senast
den 22 april 2014. Det krävs prövningstillstånd.

Christer Thornefors

Tomas Norström

I avgörandet har som ekonomiska experter deltagit fil. dr Matilda Gjirja och professor
Johan Stennek (skiljaktig mening, se bilaga 3).
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Bilaga 2

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

DV 401 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1.

den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2.

parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

3.

den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,

4.

grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

1.

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av
domen.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om trygghetsboende i Stadsdelsförvaltningen Väster
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder till personer där en i
hushållet är 70 år eller äldre.
Viskaforshen AB har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Fagerhultsvägen 11 i
Viskafors. Fastigheten består av åtta lägenheter.
Stadsdelsnämnden Väster rekommenderar att ansökan beviljas och att undantag görs från regelverket
för trygghetsbostäder. I fastigheten är det inte aktuellt med vare sig gemensamhetslokal eller
aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i anslutning till vård- och omsorgsboendet Fagersro
(Fagerhultsvägen1). Här finns både restaurang och en öppen dagverksamhet. Av denna anledning görs
också avsteg från att trygghetsboendet ska bestå av minst 20 lägenheter.
De åtta lägenheterna är nu certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna trygghetsbostäder vid Fagerhultsvägen 11.
140402
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-04-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0633
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 033 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2014-03-31/Ingegerd Eriksson

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-09-05

1 (1)
2013/SDNV0165

Maria Svensson
Planeringsledare Äldreomsorg
033 35 36 65

Ansökan om trygghetsboende i
Stadsdelsförvaltningen Väster
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att rekommendera Kommunstyrelsen att bevilja ansökan om
trygghetsboende enligt ansökan.
2. Upprättat tjänsteutlåtande sänds som Stadsdelsnämnden Västers
skrivelse till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Viskaforshem AB ansöker om att driva trygghetsboende, vilket anses
lämpligt.
Yttrandet i sin helhet
Viskaforshem AB har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsboende i
Borås Stad. Fastigheten som är föremål för ansökan består av åtta
lägenheter, har närhet till service och grönområden samt bussförbindelser.
Undantag från kriterier i regelverket gällande gemensam lokal, aktiviteter
och måltider i fastigheten har gjorts med hänvisning till att Fagersro som i
dag är ett äldrecentrum innefattande vård- och omsorgsboende,
korttidsboende samt träffpunkt och anhörigstöd är nära beläget.
Utifrån ovanstående anses fastigheten på Fagerhultsvägen 11 vara lämplig
som trygghetsboende.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike
Jünke (M); För ett hållbart samhälle
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Handläggare: Marie Persson
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2014-04-22

Dnr 2013/KS0473

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Marie Persson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike
Jünke (M); För ett hållbart samhälle
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M) föreslår i en motion att
•

stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka möjligheter det finns till
studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.

•

stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus
för elever i grundskolan.

•

det avsätts medel för ovanstående åtgärder .

Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Miljö- och Konsumentnämnden och
Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen. Miljö- och
konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska få en grund för miljöengagemang
framgår: Alla elever ska erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna val för en hållbar livsstil.
Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam förskola och skola
genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka praktiska aktiviteter och studiebesök
som genomförs och som har fokus på hållbarhetsfrågor. Med enkätsvaren som grund ska
berörda förvaltningar utarbeta ett årskursstyrt aktivitetsschema som följer miljömål 2a och
läroplanen för förskola och grundskola. Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen
2014. Aktivitetsschemat kommer att innehålla ett flertal olika aktiviteter så som studiebesök
kopplade till olika miljöområden: matens ursprung, vatten, energi, kretslopp mm som har för
syfte att öka grundkänsla och miljöengagemang bland barnen samt skapa en kunskapsbas för
att göra medvetna val för en hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna
Norr, Väster och Öster samarbetar idag om att utarbeta detta aktivitetsschema.
I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras inom ordinarie
budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka aktiviteter som räknas in. Om
studiebesök ska göras på långväga mål, så faller det sig naturligt att det blir en ökad kostnad.
Borås Stads skolor och förskolor får årligen medel (1 000 tkr) för transporter av elever till och
från kulturbesök inom Borås kommun.

Sida
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2014-04-22
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Marie Persson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Dnr 2013/KS0473

MOTION 2013-06-19

FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

I Borås har samtliga partier antagit miljömålen för 2013-2016 där det framgår att staden ska verka för
ett mer hållbart samhälle. I enlighet med Vision 2025 ska Borås även arbeta för en hållbar utveckling
och för en mer livskraftig landsbygd.
Runt om bland Borås skolor har eleverna tävlat om att minska matsvinnet. Men att tänka klimatsmart och
hållbart är inget man lär sig över en natt eller av en enda tävling. Det är en pågående process som bör
hållas vid liv. Vi vill därför att elever i Borås Stads grundskolor ges tillfälle att gå på studiebesök med
fokus på hållbarhetsfrågor.
Genom dessa studiebesök kan skoleleverna få en bättre förståelse för hur man skapar ett hållbart
samhälle. För att fånga begreppet hållbarhet bör barn och unga ges tillfälle att lyfta frågor som berör
exempelvis matens ursprung, vatten, energi och att få diskutera olika områden ur ett miljöperspektiv
samt kretsloppstänkande.
Med en ännu högre ambition för hållbarhetsfrågor tar staden ytterligare ett steg mot att förverkliga både
miljömålen och visionen Borås 2025.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka möjligheter det finns till studiebesök med
hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
Stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i
grundskolan.
Det avsätts medel för ovanstående åtgärder.

Monika Hermansson Friedman (M)
Eike Jünke (M)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2014-03-31

2013/KS0473

Kvalitet och utveckling
Marie Persson

Motion: För ett hållbart samhälle
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen då arbetet enligt motionen redan
pågår. Kommunfullmäktige har 2012-12-20 fastsällt nya miljömål för Borås som
gäller 2013-2016. I ett av målen har Miljöförvaltningen ansvar för att samordna
arbete med praktisk och teoretisk undervisning på förskolor och skolor genom ett
aktivitetsschema. En projektgrupp i samråd med områdescheferna för skola och
förskola driver detta arbete. Nämnden tycker därför att ett nytt parallellt uppdrag
för stadsdelsnämnderna inte behövs då detta arbete pågår enligt plan. När det
gäller ökade kostnader för studiebesök hänvisar nämnden till
Kommunfullmäktiges beslut om miljömålen där det står: när nämnder och bolag
behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta
hanteras i den normala budgetprocessen.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen. Kommunfullmäktige i Borås antog
nya miljömål december 2012 och där ingår de förslag som tas upp i motionen. En
projektgrupp arbetar bland annat med att ta fram aktivitetsschema, där förslag på
studiebesök ingår. Det finns därmed inte behov av att ge stadsdelsnämnderna
ytterligare uppdrag, då det arbetet pågår enligt plan. I Kommunfullmäktiges beslut
om miljömål står det att om medel behöver avsättas för nå miljömålen så ska detta
hanteras inom den normala budgetprocessen. Med hänvisning till att arbetet redan
pågår och ingår i de antagna miljömålen föreslås att motionen ska avstyrkas.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim
Malmberg (FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag
till beslut.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen. Miljöperspektivet är ett av fyra
perspektiv som ska anläggas på all undervisning i grundskolan. Genom att anlägga
ett miljöperspektiv ska undervisningen ge eleverna möjlighet att skaffa sig ett
personligt förhållningssätt till miljöfrågor och belysa hur vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Enligt Borås Stads miljömål 2013 – 2016 ska skolor och förskolor arbeta
systematiskt med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning. En projektgrupp
ska arbeta med att utforma ett årskursstyrt aktivitetsschema för alla skolor som bör
omfatta minst fem aktiviteter under förskole- och grundskoletiden. Miljö- och
konsumentnämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ansvara för arbetet
med aktivitetsschemat.
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2014-03-31

2013/KS0473

Kvalitet och utveckling
Marie Persson

Stadsdelsnämnden ser positivt på att barn och elever får en bättre förståelse för
hur man skapar ett hållbart samhälle och ges möjlighet att ta ansvar för den miljö
de direkt kan påverka. Genom det aktivitetsschema som projektgruppen ska
utforma kommer barn och elever att ges möjlighet till studiebesök och aktiviteter
med hållbarhetsfokus. Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att det avsätts medel
för aktiviteterna.
Miljö- och Konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Det som motionärerna tagit
initiativ till håller idag på att utarbetas inom ramen för Borås Stads miljömål,
etappmål 2a. I enlighet med etappmål 2a genomförs det idag ett arbete för att
utveckla ett aktivitetsschema, med inriktning mot hållbarhet, för förskola och
grundskola. Schemat ska omfatta minst fem aktiviteter/studiebesök under
förskole- och grundskoletiden. Berörda förvaltningar; Miljöförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster samarbetar kring utformningen av
det årskursstyrda aktivitetsschemat. En enkät har gått ut till rektorer på förskola
och grundskola för att undersöka hur dessa idag arbetar med studiebesök med
hållbarhetsfokus. Med enkätsvaren som grund ska sedan ett årskursstyrt
aktivitetsschema med hållbarhetsfokus utformas för förskola och grundskola.
Det aktivitetsschema som nu håller på att utformas uppfyller motionens mening
och syfte. För att ge alla skolor och förskolor i Borås lika förutsättningar att
genomföra aktiviteterna kan dock ytterligare budgetmedel behövas, först och
främst för transport av elever till och från besöksmålen.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ställer sig bakom motionen.
Ungdomsrådet ser positivt på förslaget om att stärka kunskapen om hållbarhet
bland barn och unga. Ledamöterna menar att det finns ett stort intresse hos unga
att lära sig mer om hur vi kan ta ansvar för den värld vi lever i. Studiebesök kan
vara ett bra alternativ för att göra detta men ungdomsrådet anser att man bör
arbeta med temat mer och till exempel arbeta in det i undervisning.
Ungdomsrådet menar att barn och unga är väldigt kreativa och man bör tillfråga
elever när man utformar en plan för hur man ska arbeta med att öka kunskapen
om hållbarhet.
I ungdomsrådet finns även ledamöter från friskolor, ungdomsrådet anser att
satsningar på så viktiga frågor som hållbarhet bör omfatta elever på friskolor
också. Ungdomsrådet menar att man bör ha detta i åtanke när man utreder
möjligheterna till studiebesök eller liknande satsningar.
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M 1 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av tomträtten till Kassiopeja 3
HSB Bostadsrättsförening Cassiopeja i Borås har begärt att få friköpa tomträtten till sin fastighet,
Kassiopeja 3. Fastigheten är samtaxerad med Kassiopeja 1 och 2. Dessa två fastigheter friköptes 2008
och genom att jämföra taxeringsvärdena då och nu får man att Kassiopeja 3s andel av den samtaxerade
enheten är 33,4215 %. Detta medför att Kassiopeja 3s marktaxeringsvärde idag är 10 710 600 kronor.
Köpeavtal har träffats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer fastigheten Kassiopeja 3 för en köpeskilling om
9 639 500 kronor, vilken är beräknad på 90 % av marktaxeringsvärdet. Tillträde och betalning sker
2014-06-01.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Kassiopeja 3 för 9 639 500 kronor till HSB Bostadsrättsförening
Cassiopeja i Borås.

2014-03-26

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-26

Morgan Hjalmarsson
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Samverkan

Kommunalråd
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Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0301 256 Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 033-35 72 96
Datum/avdelningschef: 2014-03-25/PZ

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Köp av fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18
Arbetet med att ta fram ”Detaljplan för del av Sparsör Paradis 1:4 m.fl” pågår. I detaljplaneförslaget
föreslås en ny säkrare utfart till Rv 42, över privata fastigheter. För att underlätta genomförandet av
detaljplanen har kommunen upprättat ett köpeavtal med ägarna till fastigheterna Paradis 1:35 och
1:18 om att köpa de båda fastigheterna för 155 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad köper fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18.
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BESLUTSFÖRSLAG

Köp av fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18
Arbetet med att ta fram ”Detaljplan för del av Sparsör Paradis 1:4 m.fl” pågår. I detaljplaneförslaget
föreslås en ny säkrare utfart till Rv 42, över privata fastigheter. För att underlätta genomförandet av
detaljplanen har kommunen upprättat ett köpeavtal med ägarna till fastigheterna Paradis 1:35 och
1:18 om att köpa de båda fastigheterna för 155 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad köper fastigheterna Paradis 1:35 och 1:18.
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Anmälan av intresse om markanvisning för Norrmalm 1:1 i
Borås
Ås Härads Fastigheter har ansökt om markanvisning av del av fastigheten Norrmalm 1:1. Avsikten är
att bygga ca 120 hyresrätter i anslutning till bolagets befintliga fastigheter. Bolaget bör kunna ges
möjlighet att utveckla sin idé för godkännande av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.
Om förslaget till bebyggelse vinner gehör kommer villkoren för överlåtelse av marken regleras i
köpeavtal. En förutsättning för hela projektet är att en ny detaljplan antas för området.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ås Härads Fastigheter ges möjlighet att utveckla sin idé om att bygga hyresrätter på del av fastigheten
Norrmalm 1:1. Förslag till utformning ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
senast 2014-12-31.
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Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
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Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2013 på + 3,3 mnkr, jämfört med + 3,5
mnkr för 2012. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 30,4 mnkr. Total balansomslutning
uppgår till 109,5 mnkr. Borås Stads driftbidrag 2013 till förbundet var 69,5 mnkr (f g år 68,1
mnkr).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att besluta
om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013
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Förord
2013 blev ett omskakande år på många olika sätt. Vår brandpersonal blev
rikskändisar efter att ha publicerat Harlem Shake Firefighter Borås på
YouTube. Inslaget blev mycket omskrivet i media och har fått cirka 700 000
visningar. Syftet var att ge publicitet runt insamlingen till Brandmännens
Cancerfond. Förbundet stödjer detta insamlingsarbete och anser att frågor
kring personalens arbetsmiljö är mycket viktiga att belysa i olika sammanhang.
Våren 2013 presenterade konsultföretaget Prospero en verksamhetsanalys av
vårt förbund. Rapporten beställdes av Direktionen för att belysa förbundets
operativa beredskapsorganisation. Analysen har genomförts utifrån befintliga och framtida förutsättningar i våra medlemskommuner. Rapporten ska
ligga till grund för det fortsatta arbetet inom förbundet och tar fram ett
antal förslag till förändringar i verksamheten, besparingar på både lång och
kort sikt men även förslag till förändringar som kan medföra kostnadsökningar. Förslagen till åtgärder utgår från medborgarperspektivet, det vill
säga hur medborgaren upplever räddningstjänsten. Några av rapportens
slutsatserna är att;
- responstiderna bör kortas
- alternativa metoder till rökdykning behöver fortsatt utvecklas
- förmågan att leda stora händelser bör öka

Kjell Classon
Ordförande direktionen

Arbetet med budget 2014 har varit påfrestande. Våra medlemskommuner har krävt besparingar samtidigt som man inte medgivit någon
kompensation för extraordinära händelser. Som exempel har SÄRF:s
pensionskostnader ökat med 16 % under 2012 och 2013 medans kommunbidraget bara höjts med 5 %. Besparingarna tvingar Direktionen att besluta
om en ändring av handlingsprogrammet inför 2014 som innebär en minskning av den totala beredskapen från 94 till 87 man.
Verksamheten 2013 är baserad på det gamla handlingsprogrammet med dess
ambitionsnivå och övergripande mål. Planerade verksamhetsmål för 2013 är
i stort genomförda.
Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni
på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen av vårt förbund.
Kjell Classon 				
Ordförande direktionen			

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef
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Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!
4. Stöd till kommunerna vid svåra
samhällsstörningar

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund med medlemmar från Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns
kommuner.

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

Verksamheten är relaterad till lagstiftning (främst lagen
om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen och lagen om
brandfarliga och explosiva varor), förbundsordningen för
SÄRF, det politiska handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod samt verksamhet enligt avtal med
andra aktörer, till exempel I Väntan På Ambulans och
saneringsuppdrag.

Vision
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar mot
visionen ”Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!”.

Uppdrag

Verksamheten består av fyra huvuduppdrag:

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

1. Samhällsinriktad olycksförebyggande
verksamhet
Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet samhällsperspektiv.

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

Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper, råd och information till enskilda samt inte
minst medverkan i trafiksäkerhetsråd, säkerhetsråd och
brottsförebyggande råd i kommunerna.

Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot
olyckor och kriser.
Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att
rädda och skydda människor, egendom och miljö.

2. Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Arbetet innebär att utveckla och
vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser
samt att vara väl förberedda för räddningsinsatser eller att
kunna lämna stöd till kommunerna vid kris.

Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.

Verksamhetsidé
I god samverkan
med ständig utveckling
för ett tryggare samhälle

3. Uppföljning av olyckor och räddningsinsatser
Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta
tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.
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Verksamhetsområde
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Skydd och samhälle

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering och bygglov
Rådgivning och information till allmänheten och myndigheter
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Insatsplanering
Olycksundersökningar, insatsutvärderingar
Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara
Avtal automatiska brandlarm
Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
Avtal Krisberedskapshandläggare
Avtal Borås Stad Säkerhetssamordnare
Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvarsförbundet
Avtal Marks kommun Säkerhetssamordnare
Avtal Ulricehamns kommun Säkerhetssamordnare

Henry Linnsén
Områdeschef Skydd och samhälle

Olycksförebyggande verksamhet
I ett 10-tal fall har även SÄRF och byggnadsinspektörer
gemensamt besökt fastigheter där bygglov och brandskydd diskuterats.

För att arbeta mot visionen ”Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla!” har den olycksförebyggande verksamheten i SÄRF inriktats mot följande uppdrag:
- anpassning och utförande av tillsynsverksamheten,
- delaktighet i samhällsplanering och byggprocessen,
- fokus på stöd till den enskilde och särskilt utsatta
grupper,
- fokus på fördjupat och breddat samhällsperspektiv,
allt i syfte att sänka antalet olyckor, bränder och tillbud
som inträffar i våra medlemskommuner.

Rådgivning och information
Antalet ärenden som rör frågor från allmänheten om
brandskydd har ökat under 2013 i jämförelse med föregående år. Det är främst frågor om förvaring av brännbart
material i trapphus, utrymningsfrågor, brandvarnaranvändning, handbrandsläckare samt förvaring av brandfarlig vara i hemmet.

Samhällsplanering och byggnation
Under 2013 har SÄRF strävat efter att vara en aktiv samarbetspart i planfrågor genom att vara med i den tidiga
fasen av planarbetet. Vi har bland annat varit delaktiga
i planarbetet kring den nya järnvägsdragningen genom
Borås och byggandet av det nya kraftvärmeverket vid
Rydboholm.

Område Skydd och samhälle lämnar bland annat
yttranden gällande serveringstillstånd, offentlig tillställning, uppskjutande av fyrverkerier, hantering av
kemikalier samt personantal i olika verksamheter. Totalt
har cirka 100 yttrande skrivits till olika myndigheter.
Även denna typ av yttranden har ökat.

SÄRF har under året granskat och gett ett 50-tal utlåtanden på detaljplaner i medlemskommunerna och
deltagit vid cirka 20 olika samråd. Sammantaget har
förbundet granskat drygt 1 000 bygglovsbesked och gett
synpunkter på cirka 100 brandskyddsdokumentationer.

Förebyggande insatser utförs även av vår operativa
personal. Under 2013 genomförde den operativa personalen bland annat tillsynsbesök på badplatser och diverse
informationskampanjer där utbildning av allmänhet i
brandkunskap och olycksrisker ingick.
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Tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor

lades på att få verksamhetsutövare och fastighetsägare
att, i samarbete med SÄRF, svara för produktionen av insatsplaner. Så har skett på förbundets största objekt SÄS,
Södra Älvsborgs Sjukhus, där vi kommer att använda
orienteringsritningar till automatlarmet som insatsplan.
Vår personal har tagit fram översiktplan samt försättsblad
till dessa insatsplaner.

För att följa upp brandsäkerheten i olika typer av verksamheter och byggnader gör SÄRF tillsyn enligt lagen
om skydd mot olyckor. Då kontrolleras hur det befintliga
brandskyddet är i byggnaden och hur personal systematiskt arbetar med brandskyddsfrågor. Fokus vid tillsynen
är alltid personsäkerheten. Under 2013 har 181 tillsyner
enligt lagen om skydd mot olyckor utförts. Större delen
av tillsynsarbetet under året har inriktats mot vård- och
äldreboenden och omkring 50 anläggningar har besökts.
Vidare har tillsynsbesök även genomförts på cirka 40
restauranger/samlingslokaler, 20 badplatser och 15
skolor/förskolor. Under 2014 kommer fler vård- och
äldreboenden att besökas och tillsyner kommer även
att genomföras hos ett stort antal samlingslokaler med
serveringstillstånd.

Skapande av insatskort/framkörningskort till automatlarm, främst i Borås Stad, pågick under 2013. Insatskorten innehåller information om var objektet finns,
karta samt foton som visar var centralapparaten är
belägen. Det är ett omfattande jobb som bland annat
utförs av operativ personal. Arbete med att uppdatera
kartpärmar fortsatte också då det endast finns digitalt
stöd i våra utryckningsfordon.

Olycksundersökning

Rengöring och brandskyddskontroll

Inom SÄRF genomförs olycksundersökning i tre nivåer:

I brandförebyggande syfte sker rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
och imkanaler i restauranger och storkök. I SÄRF:s sex
medlemskommuner finns sammanlagt cirka 47 000
objekt där rengöring och brandskyddskontroll ska
utföras. Rengöring och brandskyddskontroll utförs via
entreprenörer där SÄRF i dag har tre olika.

Nivå 1 - Insatsrapporter som skrivs efter alla räddningsinsatser är den enklaste formen av olycksuppföljning.
Samtliga insatsrapporter där det dokumenterats fördröjning eller funktionsbrister under insats granskas och det
tas fram förbättringsförslag som återkopplas till berörd
personal för att kvalitetssäkra framtida insatser.

Under året har förbundet haft cirka 100 fastighetsägare
som ansökt om att låta någon annan utföra sotningen än
den entreprenör som kommunen har avtal med. SÄRF
lämnade avslag på dessa ansökningar på grund av de
regler förbundet då hade. I slutet av 2013 kom en vägledande juridisk dom som säger att kommunen inte kan
säga nej till en fastighetsägares ansökan om att låta någon
annan utföra sotningen på grund av att kommunen har
avtal med annan entreprenör. Kommunen har att pröva
ansökan om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Direktionen för SÄRF
har efter denna dom beslutat om nya regler för att medge
en fastighetsägare att utföra eller låta någon annan utföra
sotning på den egna fastigheten.

Nivå 2 - Olycksutredaren väljer ut erfarenhetsmässigt
intressanta insatser där insatsens genomförande redovisas
för insatsledare och räddningschefer i beredskap.
Nivå 3 - Vid olyckor där någon har omkommit, storskaliga olyckor eller där omfattande miljöskador uppstått
görs ofta en fördjupad olycksundersökning. Undersökningen som utförs omfattar bland annat orsaken till
olyckan, räddningsinsatsens genomförande, analys av
insatsen och förslag till förbättringsåtgärder. Under 2013
genomfördes fyra stycken djupgående olycksutredningar
som berörde trafikolyckor och bränder.

Insatsplanering

Tillstånd och tillsyn enligt lagen om
brandfarlig och explosiv vara

Under året konstaterades att det inte fanns tid nog att
uppdatera alla förbundets insatsplaner. SÄRF har drygt
80 planer och arbetet med att se över och tillverka dessa
låg inte i fas med den tänkta produktionsvolymen. Fokus

SÄRF genomför tillsyn på och beslutar om tillstånd för
hantering av brandfarlig och explosiv vara i och för de
verksamheter som ligger i förbundet. Hur dessa varor ska
hanteras och kravet på tillståndsplikt finns i lagen
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Våra brandingenjörer gör årligen många tillsyns- och tillståndbesök gällande hantering av brandfarlig vara.

om brandfarlig och explosiv vara och i tillhörande föreskrifter.

ständigt med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt till
återkoppling av larm in i organisationen.

Sedan 2011 har SÄRF hanterat tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och under senare delen av 2013
påbörjades processen med att helt flytta över arbetet med
tillståndsärenden från kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar till SÄRF. Från årsskiftet 2013/2014
hanterar vi även diariehantering och fakturering. Detta
bedöms effektivisera tillståndshandläggningen mycket.

Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
SÄRF deltar i nätverksträffar tillsammans med säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna. Förbundet
medverkar också i medlemskommunernas säkerhets- och
trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i lokala
brottsförebyggande råd, POSOM-grupper och förebyggande aktiviteter samt arbete med sociala risker.

Typiska hanteringsställen för brandfarlig vara är gasoltankar på industrier, drivmedelscisterner på bensinstationer
och gasolspisar i restauranger. Tillstånd för explosiv vara
behövs bland annat vid försäljning av ammunition och
fyrverkerier. Under 2013 beslutades om att medge totalt
95 tillstånd. Fler tillstånd än så inkom och de kommer
beslutas under nästkommande år.

SÄRF deltar även i samverksangruppen Borås Rent och
Snyggt tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och
Miljö samt AB Bostäder. Inom ramarna för Borås Rent
och Snyggt finns Mobile Info Center vars syfte är att nå
invandrargrupper med information om viktiga samhällsnyttor såsom avfallshantering och brandskydd.

För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn i verksamheter där
brandfarlig- eller explosiv vara hanteras.

Medlemskommunernas krishantering
Varje kommun har ett ansvar att kunna motstå små som
stora störningar och att förbereda sin krisorganisation
inför allvarliga händelser i kommunen.

Avtal automatiska brandlarm
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar
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SÄRF har avtal med Borås Stad, Marks kommun och
Ulricehamns kommun, att leverera tjänsten säkerhetssamordnare. Vi har också avtal, med alla medlemskommuner, att tillhandahålla tjänsten krisberedskapshandläggare. Förbundet har även avtal med Borås Stad som
rör en administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet

Under året bestod verksamheten bland annat av utbildningar till allmänheten. Totalt har 917 personer utbildats
genom självskyddskurser innehållande krisberedskap,
personskador och hjärt-lungräddning, HLR. Civilförsvarsförbundet ansvarar också för utbildningen av
Borås Stads Frivilliga Resursgrupp, FRG, och har under
året startat en ny grundutbildning samt vidareutbildat
tidigare medlemmar i HLR och krishantering. Civilförsvarsförbundet har drygt 235 medlemmar i Borås och
FRG har ett fyrtiotal medlemmar.
Den 14 februari, alla hjärtans dag, anordnade Civilförsvarsförbundet i samarbete med SÄRF, HLR-rådet
och frivilliga en så kallad flash-mob på Stora Torget i
Borås för att uppmärksamma vikten av att kunna hjärtlungräddning. (Se bilden nedan).

Borås Stad

I Borås Stad svarar säkerhetssamordnaren för samordning
av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 2013
har präglats av utbildning, övning, erfarenhetsåterföring
och framtagande av nämndsvisa planer för extraordinära
händelser. Lokal företrädare i Samverkansområde Farliga
ämnen utgör ett av säkerhetssamordnarens uppdrag på
regional och nationell nivå.

Marks kommun

I början av 2013 anställdes en säkerhetssamordnare som
under året tagit fram en verksamhetsplan samt en
utbildnings- och övningsplan för krisberedskapsarbetet.
Både förtroendevalda och tjänstemän har övats i krisberedskap och tjänstemän har utbildats i kommunens
befintliga ledningsstöd samt WIS, webbaserat informationssystem, framtaget av MSB.

Ulricehamns kommun

Fokus under 2013 har varit att förebygga en kris i
händelse av våld och hot i arbetslivet. De utsatta verksamheterna har fått utbildning och deras arbetsmiljö har
inventerats. En brandskyddshandläggare, som ska stötta i
brandförebyggande arbete, har anställts.
Upplysningscentralen har utökats i antal operatörer,
dessa har även utbildats och övats under året. För att
uppnå en säker kommunikation med andra kommuner
och myndigheter har Rakelutrustning inhandlats.

Medlemskommunernas krisberedskapshandläggare

Krisberedskapshandläggaren har under 2013
- utbildat och övat flertalet av medlemskommunernas
krisledningsgrupper och förvaltningar i kommunal
krisberedskap,
- stöttat säkerhetssamordnarna i det ordinarie säkerhetsarbetet,
- haft en samordnande funktion för nätverket ”SÄKSAM
Sjuhärad”,
- genomfört en gemensam utbildning och en övning i
upplysningscentral för medlemskommunerna
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Övning och utbildning

Uppdrag
• Bedriva utbildning och information i brandskydd till allmänhet,
företag samt för- och grundskola
• Bedriva räddningsgymnasium i Borås Stad och i Marks kommun
• Genomföra projekt för sommarlediga ungdomar
• Kompetensförsörjning av personal i operativ verksamhet
• Individuell uppföljning av övningsverksamheten
• Utryckningsförarutbildning
• Implementering av lossdragningemetoden
• Utveckling av metoder för att stoppa och förhindra spridning av
miljöfarligt släckvatten
• Snabbare åtgärder vid utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattentäkter
• Brand i undermarksanläggningar
• Pågående metodutveckling och implementering, brand inomhus

Stefan Rodhe
Områdeschef Övning och utbildning

Utbildnings- och övningsverksamhet
Borås och Marks Gymnasium har löpt enligt avtal.
Drottning Blankas Gymnasium i Borås vill i framtiden
genomföra räddningsutbildning hos SÄRF för sina
elever på vård- och omsorgsprogrammet med inriktning
räddningstjänst.

Internt omfattar utbildnings- och övningsverksamheten
heltidsanställd utryckningspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Utveckling av metoder i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,
är en viktig del och övningsanläggningen Guttasjön en
förutsättning. Externt riktar sig SÄRF till barn och ungdomar med den samhällsfinansierade utbildningen och
till äldre samt kommunala verksamheter och företag med
den kundfinansierade. Utbildningar för MSB och andra
räddningstjänster är en ökande del av verksamheten.

Flera skolor i förbundets område har utsatts för anlagda
bränder. Vi har besökt berörda skolor och medverkat i
uppföljning med skolledning och elever.

Målet med verksamheten är att öka förmågan att hantera
risker och olyckor på individ- och gruppnivå. Syftet
med den ökande förmågan är att så snabbt som möjligt
minimera skadeutvecklingen, öka säkerheten för dem
som genomför detta och ett ökat restvärde. SÄRF stödjer
också medborgarnas strävan att minska sannolikheten för
olycka.

Extern utbildning
Utbildning till för- och grundskolor har genomförts vid
53 tillfällen, varav 18 i samarbete med Navet Sciencecenter. Räddningsgymnasierna på Almåsgymnasiet i

De återkommande aktiviteterna Brandman för en dag
och Brandman på turné genomfördes under sex veckor
sommaren 2013. Brandman för en dag riktar sig till
sommarlediga ungdomar i åldrarna 11-15 år.
Grupper med ungdomar får prova på brandmannayrket på Guttasjön, bland annat med syfte att förebygga
anlagda bränder. Brandman på turné riktar sig till en bred
allmänhet. Prova-på-stationer med brandsläckning och
hjärt-lungräddning arrangerades på flera publika platser
runt om i medlemskommunerna. Två brandmän och ett
antal sommarjobbande ungdomar höll i verksamheterna
som genomfördes parallellt.
Människan bakom uniformen, MBU, startade i Borås i
början av året. Inom ramarna för MBU får en grupp
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Externa utbildningar utförda i förbundet
År 2013
Utbildning

Brandfarlig vara mindre
Brandkunskap
Brandkunskap påbyggnad
Heta arbeten
LABC-HLR
Sjukvårdsutbildningar
Skolprojekt
Slärsläckarutbildning
Sotningskurs
Systematiskt brandskyddsarb.
Teambuilding
Övriga säkerhetsutbildningar
Totalt

År 2012

Antal
Antal
kurser         deltagare

1
102
0
17
28
2
29
7
2
4
2
65

6
2 163
0
281
281
60
946
77
72
17
22
2 283

259

6 208

ungdomar mellan 15-20 år, under nio veckor, en inblick
i blåljusyrkenas vardag och lära känna människan bakom
uniformen. Syftet är bland annat att slå hål på fördomar
och verka brottsförebyggande. Polis, ambulans och
räddningstjänst driver MBU med stöd från Borås Stad.
Konceptet kommer från Göteborg där MBU startades
efter stenkastning mot blåljuspersonal. Två omgångar
genomfördes i Borås 2013 och verksamheten kommer att
fortsätta under 2014.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utbildat
6 208 personer i alla åldrar under året. Statistiken är
samlad i tabellen ovan. Intresset för både kundfinansierade- och samhällsfinansierade utbildningar har
minskat under året.
En majorietet av våra kårer och räddningsvärn har deltagit vid lokala evenemang i sina närområden under året.
Vår medverkan fyller flera syften, men handlar till stor
del om att utbilda allmänheten. Informationsmaterial
kopplat till brandskydd i hemmet är ett stående inslag när
vi deltar vid olika arrangemang.
Från 1 januari 2013 är det enligt Konkurrensverket ingen
tvekan om att medlemskommunerna har rätt att, utan
upphandling, träffa avtal med SÄRF om utbildning av
personal. SÄRF har under året ingått avtal med Ulricehamns och Tranemos kommuner om utbildning av deras
personal i brandskydd och hjärt-lungräddning. Avtal
med Svenljunga kommun väntas skrivas i början av 2014.

År 2011

Antal
Antal
kurser           deltagare

1
130
1
25
31
2
74
19
2
2
1
51

10
2 437
20
447
236
50
2 113
166
38
19
7
999

339

6 542

Antal    
Antal
kurser       deltagare

3
267
0
34
22
3
83
21
2
9
1
55

30
4 700
0
574
156
65
1 943
210
31
117
7
1 074

500

8 907

SÄRF:s övningsanläggning
SÄRF har ett bra övningsfält och personal vars
kompetens efterfrågas. Under året har flera räddningstjänster genomfört rökövningar på Guttasjön och intresset för att besöka fältet har ökat sett till räddningstjänster
i landets södra delar. Fältet är designat för detta ändamål
och denna del av vår utbildningsverksamhet, extern utbildning räddningstjänst, är något förbundet vill främja.
Två ”Räddningsinsats” (grundläggande utbildning för
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB) har genomförts på Guttasjön som ett resultat av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps intresse för SÄRF:s fält
och övriga infrastruktur för utbildning.
Samarbetet med Cold Cut Systems har medfört både
nationella och internationella kurser i utvecklad släckteknik. Användning av kunskaper i övertrycksventilation,
skärsläckare och värmekamera ger oss fördelar avseende
säkerhet, restvärde och miljöpåverkan vid släckinsatser.
Samtidigt som vår personal utvecklas när de utbildar för
vi också ut relevant kunskap både internt och externt.
Intresset från andra räddningstjänster är stort och MSB
stödjer dessa ansträngningar.

Intern utbildning
Preparand- och rökdykarutbildning har genomförts för
ny personal vid två tillfällen. Utbildningen håller hög
kvalitet och andra kårer har med betalande deltagare på
våra kurser.
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Vattensäkerhet är ett av de teman som våra brandmän på turné fokuserar på under sommarmånaderna.

Ett fortsatt prioriterat område är utryckningsförarutbildning. Målsättningen är att kunna genomföra en
kvalitativ utbildning, inklusive repetitionsutbildning,
med all personal som framför utryckningsfordon.

Sedan tidigare bedriver förbundet ett utvecklingsarbete
inom området inomhusbrand. SÄRF arbetar för att dessa
insatser ska genomföras på ett så säkert och effektivt sätt
som möjligt och i arbetet ingår att utveckla utrustning,
övningsanläggningar och det sätt på vilket personal övar.
Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende rök- och
kemdykning har detta område ytterligare aktualiserats.

Ansträngningar görs för att behovsanpassa samt individoch gruppinrikta övningsverksamheten. I övrigt har de
standardövningar som behövs för att upprätthålla kompetensen på personalen genomförts.

Våren 2013 utrustade SÄRF FIP-fordonen (Första
Insatsperson) i Bollebygd och Horred samt tre av
förbundets ledningsfordon med släckgranater. Under
senare delen av året fick flera av våra RiB-kårer och alla
våra räddningsvärn utrustningen i och med en satsning
av Länsförskringar Älvsborg. En släckgranat utvecklar
aerosol, ett brandsläckningsmedel, som dämpar och
kyler branden och kan användas innan en större styrka
kommer på plats och kan påbörja exempelvis rökdykning.
Detta gör att förmågan till tidiga insatser ökat då utrustningen gör det möjligt för mindre enheter att fördröja
och dämpa en brand.

Metodutveckling
SÄRF:s utvecklingsarbete i samverkan med Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, SP, har fortsatt under 2013.
Arbetet syftar till att stoppa och förhindra spridning
av miljöfarligt släckvatten samt att få snabbare åtgärder
vid utsläpp inom vattenskyddsområden. En stor del av
projektet har lagts ut på RiB-kåren i Viskafors.
Taktik och metodik i undermarksanläggningar, ett forskningsprojekt finansierat av MSB, startade 2012. Arbetet
har fortgått under 2013 och förbundet har i uppdrag att
planera och genomföra praktiska moment inom ramen
för detta. Flera samarbetsprojekt med SP planerades
under året men är ännu inte fastställda och beslutade av
MSB.

Under året har försök med en ny och enligt expertisen
miljövänligare skumvätska, X-fog, inletts.
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Teknik

Uppdrag
•
•
•
•

Drift av brandstationer och övningsanläggning
Drift och underhåll av fordon och materiel
Drift av verkstäder
Upphandling av fordon och materiel

Börje Claesson
Områdeschef Teknik

Fordon, lokaler och räddningsmateriel
Område Teknik svarar för förbundets försörjning och
utveckling av materiel, fordon och utrustning. Supportfunktioner så som tre verkstäder, hantering av sambandsteknik, alarmeringsutrustning, skyddsutrustning, beklädnad, slangservice och rökskydd ingår också. Området
svarar även för driften av övningsanläggningen Guttasjön
och brandstationen i Borås.
Målet med verksamheten är att SÄRF:s personal ska stå
väl rustade vid räddningsinsatser. Såväl den egna skyddsutrustningen som tekniska hjälpmedel och annan utrustning ska fungera för att personalen ska ges bästa möjliga
förutsättningar i sitt arbete.

Övningsanläggning Guttasjön
Det har varit stor aktivitet, med flertalet utbildningar, på
anläggningen under 2013. Anläggningen har utvecklats
med såväl ny materiel som om- och nybyggnation av
övningsanordningar.
Under året har utbildningsmateriel i form av bland annat,
räddning- och brandmateriel, värmekamera och skyddskläder införskaffats.

Arbete under 2013
Kontinuerligt underhållsarbete har utförs på SÄRF:s
24 brandstationer, övningsanläggning samt förbundets
drygt150 fordon och övrig utrustning.
Fem FIP-bilar (Första Insatsperson) är anskaffade och
kommer att driftsättas under 2014. Två terrängmotorcyklar och ett antal bandvagnar har iordningställts.
Ett antal fordon har avyttrats under året, bland annat
terrängbil, transportbil, personbil samt släp.
Utbyte av larmkläder för räddningstjänstpersonal i
beredskap har slutförts och rökskyddsutrustning, IRkamera och kemskyddsdräkter har kompletterats.
Ulricehamn är en av SÄRF:s kårer som under 2014 får en FIP-funktion.
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Beredskap och insats

Uppdrag
•
•
•
•

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Förbereda och genomföra IVPA-uppdrag
Rekrytera brandpersonal
Översyn av beredskapsorganisationen

Stefan Bengtsson
Områdeschef Beredskap och insats

Operativ verksamhet
SÄRF:s operativa verksamhet består av två heltidskårer,
17 kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB,
och sex räddningsvärn. Det är en omfattande organisation där personalen ska vara utbildad, övad och förberedd
för att kunna agera vid en mängd olika uppdrag där den
enskilde samhällsmedborgaren behöver hjälp. I SÄRF ska
det finnas räddningsstyrkor med ledningsenheter med en
total numerär på 94 man tillgängliga dygnet runt enligt
förbundets handlingsprogram. Av denna numerär utgörs
17 personer av heltidsanställd utryckningspersonal och
de övriga av räddningstjänstpersonal i beredskap.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska
yta är stor med olika miljöer: tätort, byar, landsbygd,
industrier och infrastruktur. Avstånden medför att insatstiderna påverkas. SÄRF:s fordonspark och utrustning
håller en hög standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftsamling och hantering av flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också ett
sätt att säkra insatsförmågan i olika delar av förbundet.

Övriga stationer som utför IVPA med gemensamma
larmkriterier för Västra Götalandsregionen är Bollebygd,
Horred, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vegby.
Heltidsstationerna i Borås och Skene åker endast på så
kallade SAMS-larm där kriterierna är medvetslöshet med
onormal andning och konstaterade hjärtstopp.

Första Insatsperson
FIP står för Första Insatsperson och finns vid tre av
SÄRF:s stationer: Bollebygd, Horred och Skene RiB.
Första Insatsperson är något som har kommit för att
stanna i SÄRF. FIP fyller en viktig funktion och det är
av största vikt att räddningstjänsten snabbt kan vara på
plats vid olika typer av händelser. Under 2014 kommer
verksamheten att utökas.
Det är viktigt att funktionen ges förutsättningar för ett
bra arbete. Det handlar dels om rätt utbildning och övning men även att fordon och utrustning anpassas. Under
2013 utrustades alla FIP-enheter med så kallade släckgranater, med vilken en ensam person ska kunna påverka
ett brandförlopp.

IVPA-verksamhet
IVPA står för I Väntan På Ambulans och är en av de mest
frekventa larmtyperna i SÄRF. Flera RiB-kårer har idag
fler IVPA-uppdrag än andra räddningsuppdrag.

Ledningsstöd
I ett projekt som genomförts med stöd av MSB har
SÄRF:s tekniska ledningsstöd uppdaterats. Detta har
medfört att vi nu har förmågan att förmedla information från skadeplatser in till ledningscentralen i form av
text, bild och ljud. Information kan även sammanställas
i ledningscentralen och skickas ut till en skadeplats. I det
tekniska ledningsstödet så finns även de kommunala

14 av SÄRF:s stationer åker på IVPA-larm. RiB-kårerna
i Dalstorp, Mjöbäck, Torestorp och Trädet samt räddningsvärnen i Länghem och Töllsjö larmas på alla prio 1
larm, där ambulans kör utryckning till patienten, inom
sitt primära larmområde.
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ledningsplatserna med och kan kopplas ihop för att förmedla lägesbilder och annan information. Utvecklingen
av det tekniska ledningsstödet i form av läsplattor och
smartphones har även det fortsatt.

Rakel
En stor förändring har skett gällande radiosambandet.
Det statliga analoga radionätet har avvecklats och en
övergång har skett till det digitala Tetra-systemet Rakel.
Detta har medfört en större investering i utrustning till
fordon och ledningscentral såväl som förändringar i
sambandsrutiner. Internt har det medfört att ledningscentralen har en större förmåga när det gäller att följa
pågående händelser i förbundet. Förmågan till samverkan
med myndigheter och andra samhällsviktiga funktioner
har även den ökats i och med införandet av Rakel.

Personalförsörjning
SÄRF:s räddningstjänstpersonal i beredskap utgörs av
drygt 300 personer och är förbundets största personalgrupp. SÄRF har likt många andra räddningstjänster
svårt att upprätthålla personalförsörjningen på flera
RiB-kårer. Pendling till arbetsplatser från mindre orter,
där antalet arbetstillfällen är få, försvårar rekryteringsmöjligheterna.
Under 2013 har försök gjorts med besök hos lokala
företagarföreningar för att informera om vad det innebär
att ha personal anställd som även har en beredskapsfunktion hos räddningstjänsten. SÄRF vill genom detta öka
kunskapen om vår verksamhet och de mervärden som
finns för en arbetsgivare med RiB-personal anställd.

Förändring av beredskapsorganisation
En extern utredning gällande förbundets beredskapsorganisation redovisades under våren. Detta har i samband med krav på besparingar vid budgetarbetet lett till
ett beslut att minska numerären i beredskapsorganisationen med sju brandmän i beredskap.

Vattendykning
Vattendykarorganisationen vid Borås heltidskår har haft
full beredskap under 2013. Insats, materiel och övningsverksamhet har fungerat bra. Organisationen har ca 30
dykare och dykarledare i tjänst och nyutbildning har
skett av en dykare. Förutom räddningstjänstuppdrag har
bland annat allmänna badplatser i Borås Stad ur säkerhetssynpunkt kontrollerats av dykare.

Statistik operativ
räddningstjänst

Antalet larm 2013 var 2 663 till antalet. Det är högre än
föregående år då förbundet hade 2 347 larm. Antalet
skadehändelser under de senaste tre åren har legat omkring 2 500 per år. De insatser som ökat mest under 2013
jämfört med 2012 är:
Insats
        2013
Brand i byggnad
276
Brand ej i byggnad
306
IVPA (I Väntan På Ambulans)
563

En jämförelse av antalet larm per kommun och 1 000
invånare ger följande siffror:

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där omkring 60 personer ingår. De har till
skillnad från RiB-personalen inte jour, utan kommer till
skadeplats om de har möjlighet. De fyller en viktig funktion och gör, likt RiB, en betydande insats för sin ort.
Sedan ett par år tillbaka erbjuder SÄRF personer som är
intresserade av att bli brandmän i beredskap möjlighet till
praktik. De får då under tre månader följa kåren och delta
vid materialvård samt lämpliga övningar och insatser.
Under året har nio personer genomfört praktik på åtta
av våra RiB-kårer. Fyra av dem har anställts efter avslutad
praktik och fyra av dem ska genomgå anställningstester
under 2014.

2012
212
232
457

Kommun
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

        
14,3
11,5
13,6
24,9
20,0
15,8

Svenljunga och Tranemo har väldigt höga tal. Det beror
till stor del på att de har många IVPA-larm i förhållande
till befolkningstal.
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Antal skadehändelser i SÄRF 2003-2013
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Våra insatser vid trafikolyckor var 342 stycken under
2013. Det är en liten minskning mot antalet under senare
år. Under de tre senaste åren har antalet insatser vid
trafikolyckor legat omkring 350 stycken per år.

Vanligaste larmtyperna
Den vanligaste larmtypen är Automatlarm ej brand.
Under 2013 var 678 insatser till den larmtypen, vilket är
omkring 25 % av det totala antalet larm. Det är en hög
siffra som i stort sett varit lika under de senaste tre åren.
Den näst vanligaste larmtypen är IVPA, I Väntan På
Ambulans. Under 2013 var det totalt 563 larm och det är

2013

den högsta siffran sedan SÄRF inledde samarbetet med
Ambulanssjukvården 2006. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har under de senaste åren ökat antalet
stationer som åker på IVPA-uppdrag och även ändrat på
vilka kriterier som räddningstjänsten ska utlarmas på. Det
innebär att det inte går att jämföra de olika åren sett till
enbart antalet larm. Vid flera av förbundets RiB-kårer är
IVPA-larm den vanligaste larmtypen.
Insatserna vid larmtyperna Automatlarm ej brand och
IVPA blir tillsammans 1 241 stycken, vilket motsvarar ca
47 % av totala antalet larm. Ett intressant faktum är att
nästan hälften av SÄRF:s insatser inte är räddningstjänstuppdrag.

IVPA-larm med lyckligt slut
Lördag, 2013-10-26, kl. 12.14 inkom IVPA-larm
i Ulricehamn. Informationen vid utlarmningen var
att det handlade om en medvetslös man, cirka 60 år.
Personal från RiB-kåren i Ulricehamn var framme på
platsen kl. 12.20. Vid den inledande undersökningen
konstaterades att personen hade hjärtstopp. Hjärtlungräddning, HLR, påbörjades direkt och pågår i
3-4 min innan ambulans anländer. Uppkoppling sker
till defibrillator, därefter defibrillerar man en gång och
personen får igång någon form av egen andning. HLR
fortsätter i cirka 20 min och sedan förs personen till
Södra Älvsborgs Sjukhus med ambulans. HLR fortsätter i ambulansen hela vägen till Borås.
1-2 dygn efter händelsen får vi veta att personen har
överlevt hjärtstoppet och drygt 3 veckor efter händelsen kommer mannen till brandstationen, överlämnar
ett tackkort och bjuder hela personalen på fika. Ett
härligt avslut på en IVPA-insats som slutade lyckligt.

HLR-utbildning hålls regelbundet för all SÄRF:s personal.
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Antal skadehändelser per medlemskommun 2010-2013
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Antal larm fördelade på vanligt förekommande insatser
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Antal utryckningar heltidskårer 2010-2013
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Antal utryckningar RiB-kårer 2010-2013
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Antal utryckningar räddningsvärn 2010-2013
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Töllsjö

Ekonomisk redovisning
men totalt blir det en lägre avsättning på +2,6 Mkr.
- Ändring av avskrivningsplan för materiella anläggningstillgångar, där SÄRF:s avskrivningstider varit förhållandevis korta, till att följa RKR:s rekommendation om att
avskrivningen ska spegla resursförbrukningen vilket gett
en lägre avskrivning med +0,8 Mkr.
- Vakanser och diverse personalkostnader med +0,9 Mkr.
- Försäljning anläggningstillgångar samt diverse med
+ 0,5 Mkr.
Kommunbidraget är förbundets största intäkt och
uppgår till 139,6 Mkr (136,9 Mkr). Detta innebär en
bidragsfinansiering av verksamheten på 88,9% (87,9%).
Övriga intäkter uppgår till 21,0 Mkr och består av uppdragsutbildningar, automatiska brandlarmstjänster, myndighetsutövning och övriga avtalstjänster. Årets intäkter
överstiger budget med 1,4 Mkr.

Ann Larsson, Administrativ chef

Årets resultat
Bokslutet för 2013 visar ett positivt resultat på 3,2 Mkr
(3,5 Mkr), med en omsättning som uppgår till 160,6 Mkr
(159,9 Mkr). Resultatet är 6,7 Mkr bättre än budgeterat.
Resultatförbättring mot budget består av:
- Återbetalning från AFA försäkringar avseende år 2005
och 2006 med +1,9 Mkr.
- Ny bedömning har gjorts av den faktiska pensionsavgången för särskild avtalspension inom räddningstjänsten
(SAP-R) vilket medför en höjning till 59,5 år och därmed
en lägre avsättning. Den låga diskonteringsräntan påverkar

De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 157,0
Mkr (155,7 Mkr). Av dessa utgör 111,2 Mkr personalkostnader inklusive pensionskostnader, det vill säga
70,8%. Övriga kostnader är fördelade på materiel och
tjänster med 16,1%, lokaler 9,0% och avskrivningar 4,1%.
Årets kostnader är 5,3 Mkr lägre än budgeterat.

					
Nyckeltal

2013

2012

2011

Balanslikviditet
247,3%
232,4%
232,3%
Soliditet
27,8%
25,5%
25,0%
Rörelsekapital
48 007
40 664
39 395
Verksamhetens intäkter
20 999
23 072
16 242
Verksamhetens kostnader
157 084
155 720
149 817
varav avskrivningar
6 355
5 802
5 246
varav pensionskostnader				
Finansnetto
-283
-740
1
Årets resultat
3 279
3 502
-674
Bidragsfinansiering
88,9%
87,9%
89,1%
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
70,8%
71,1%
72,9%
Kommunbidrag
139 629
136 890
132 900
Kommunbidrag inkl resultat
136 350
133 388
133 574
Kommunbidrag inkl resultat,
fast pris 1996*
65 689
67 362
70 582
Medelkostnad / invånare
722 kr
713 kr
695 kr
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
705 kr
695 kr
699 kr
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*
340 kr
351 kr
369 kr
*fast pris 1996 räknat med viktat index 50 % AKI 50 % KPI.

2010

2009

2008

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853
5 675
-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
6 964
-1 416
3 381
87,9%

266,8%
23,4%
31 307
14 905
112 973
4 920
8 379
496
1 227
86,9%

70,5%
128 000
126 777

66,2%
101 800
98 419

68,2%
98 800
97 573

69 725
673 kr

56 040
655 kr

57 916
640 kr

666 kr

633 kr

632 kr

367 kr

361 kr

375 kr

Ägarandel
Ägarandel 2013
Kommunbidrag 2013 i tkr
Antal invånare 2013-12-31
Kostnad/invånare i kr

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
7 093
8 562
828

49,78%
69 507
105 995
656

20,25%
28 275
33 753
838

6,12%
8 545
10 299
830

6,79%
9 480
11 531
822

11,98%
16 728
23 211
721

100,00%
139 628
193 351
722 kr
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Resultaträkning				
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

Årets resultat

2013

2012

20 999
-150 711
-6 355

23 072
-149 918		
-5 802		

-136 067

-132 648

139 629
776
-1 059
3 279

136 890
981
-1 721		
3 502

						

Balansräkning				

		
Kortfristiga fordringar
8
Kassa och bank		
Omsättningstillgångar

Pågående investering
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar

13
12
7

Anläggningstillgångar
Tillgångar

Kortfristiga skulder

2012-12-31
8 594
62 766
71 360

285
28 469
178

1 335
29 832
183

28 932
109 534

31 350
102 710

32 596

30 696

Skulder

32 596

30 696

Eget kapital från föregående år		
Årets resultat		

27 125
3 279

23 623
3 502

9

30 404
46 534
109 534

27 125
44 889
102 710

11

16 520

16 611

Eget kapital
Avsättningar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelse

10

2013-12-31
6 594
74 008
80 602

				

Kassaflödesanalys				

2013

2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat		
3 563
4 242
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar		
6 356
5 802
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		
-370
-313
9 549
9 731
Erhållen ränta		
776
981
Erlagd ränta		
-1 059
-1 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

9 266

8 991

Kassaflöde från den löpande verksamheten

13 164

5 134

-3 993
6

-14 607
-121

-3 987

-14 728

Förändring av avsättning till pension		
Förändring av avsättning till särskild löneskatt		
Försäljning av anläggningstillgångar		
Bidrag från MSB		

1 324
321
420
0

2 971
721
313
3 001

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 065

7 006

11 242
62 766
74 008

-2 588
65 354
62 766

				
Förändring i rörelsekapital				
Ökning/minskning av fordringar		
1 999
-4 650
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		
1 899
793
				
Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran

12, 13
7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

				
Finansieringsverksamheten

				
Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret har om de överstigit 5 000 Kr
skuldbokförts och belastat resultatet år 2013.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats som avsättning och förändringen
har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år och betraktas som osäkra, har
bokföringsmässigt avskrivits.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp
med anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Förbundets pensionsåtagande följer det centrala avtalet KAP-KL där den individuella delen betalas ut i sin
helhet. Särskild avtalspension, efterlevandepension och
kompletterande ålderspension inklusive löneskatter redovisas som en pensionsskuld under avsättningar. Särskilda
avtalspensionen för brandmän är beräknad på pensionsålder 59,5 år.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.

		
Not 1 Verksamhetens intäkter
2013

2012

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Återbetalning AFA Försäkring avs år 2005 och 2006
Realisationsvinst

4 842
953
3 327
6 001
455
2 023
473
420
1 933
572

4 570
1 115
6 165
5 925
475
809
422
1 246
2 032
313

20 999

23 072

2013

2012

76 013
23 424
9 230
2 603
14 155
12 284
13 002

74 410
22 382
11 317
2 550
13 918
11 943
13 398

150 711

149 918

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak RKR:s rekommendationer.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

Not 5 Finansiella intäkter
Förbundet är anslutet genom avtal till Borås Stads internbank.
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2013

2012

7 093
69 508
28 275
8 545
9 480
16 728

6 954
68 144
27 720
8 377
9 295
16 400

139 629

136 890

Not 6 Finansiella kostnader

2013

2012

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

1 040
19

1 708
13

Summa

1 059

1 721

Not 7 Långfristiga fordringar
Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning
Not 8 Kortfristiga fordringar

2013

2012

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

3 034
1 642
1 918

6 593
1 994
7

Summa

6 594

8 594

Not 9 Pensionsavsättning

2013

2012

Ingående balans
Utbetalningar
Förändring av diskonteringsränta
Ränta mm
Årets intjänande inkl ändrad bedömning av prognostiserad pensionsålder (2013)
Särskild löneskatt

44 889
-2 385
2 644
360
705
321

41 197
-2 427
0
1 898
3 500
721

Utgående balans

46 534

44 889

Not 10 Kortfristiga skulder

2013

2012

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder

11 622
7 303
2 201
829
2 063
1 062
3 797
1 556
2 163

10 383
6 954
2 212
833
1 943
1 364
3 741
2 073
1 193

Summa

32 596

30 696

2013

2012

16 520

16 611

2013

2012

123 323

111 246

4 336

2 365

Not 11 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden t.o.m 1998
Not 12 Anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar

3 708

10 270

- 8 284

-558

123 083

123 323

93 492

88 248

Årets avskrivningar enligt plan

6 355

5 802

Nedskrivning avs investeringsbidrag

3 000

Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

- 8 233

- 558

Utgående ackumulerande avskrivningar

94 614

93 492

Summa

28 469

29 832

2013

2012

Not 13 Investeringar,  Pågående investeringar  
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Nedskrivningar avs investeringsbidrag
Utgående anskaffningsvärde
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1 335

2 365

-1 335

-2 365

285

4 335

0

-3 000

285

1 335

Personalekonomisk redovisning
Personalkategorier

Räddningstjänstpersonal i beredskap bor och har i regel
sin ordinarie arbetsplats på respektive ort. De har beredskap, normalt var 3:e eller 4:e vecka, och är då skyldiga
att vid larm infinna sig för att delta i räddningsinsatser.
Ersättning utbetalas för fullgjord beredskap samt för
den tid som används för bland annat larm, övning och
materielvård.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anställda
består av månadsavlönad personal, brandmän och styrkeledare i beredskap (RiB–personal) samt personal som
ingår i räddningsvärn.
Den månadsavlönade personalen består av två kategorier,
utryckningspersonal vid heltidskårerna i Borås och Skene
och övrig personal med arbetstid måndag till fredag, så
kallad dagtidspersonal.

De som ingår i räddningsvärn är uttagna till värnet med
tjänsteplikt. De finns till förfogande på orten utan att ha
beredskap och kan vid behov anlitas för räddningsinsatser och andra uppdrag. Ersättning utbetalas bland annat
för larm, övning och materielvård.

Utryckningspersonalen vid heltidskårerna arbetar
oregelbunden arbetstid enligt schema. Tolv insatsledare och sex styrkeledare, stationerade i Borås, arbetar
i schema där både operativa pass och dagtidspass ingår.
Under dagtidspassen ingår de inte i den utryckande
verksamheten utan är knutna till arbetsuppgifter inom
olika områden. Samtliga brandmän tas regelbundet ut i
dagtidstjänst för arbete inom till exempel extern utbildning, tillsynsverksamhet och driftarbeten.

Antal anställda

Antalet anställda, inklusive vikarier och räddningsvärn,
uppgick 2013-12-31 till 499 personer, 29 kvinnor och
470 män.

Antal anställda											
Personalgrupp

             2013

       2012         

2011

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

39
54
20
12
4
309
61

42
55
21
12
3
312
60

41
53
19
12
4
315
62

Totalt

499

505

506

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
Redovisning i tkr

  2013

Räddningschef och stab
Beredskap och insats

6 154
83 409

2012

6 399		
82 177

varav operativ ledning

5 704

5 741

varav Borås heltidskår

27 993

26 594

varav Skene heltidskår

11 548

11 902

varav RiB-kårer

35 820

35 604

varav räddningsvärn

Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle
Summa
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795

674

5 466
7 186
6 452

5 964
7 174
6 392

108 667

108 106

Heltidskårer och dagtidspersonal
Bemanning och personalförändringar

Inom Borås heltidskår och Skene heltidskår avgick under
året två personer med särskild avtalspension, en brandman och en styrkeledare. Detta har medfört interna
tillsättningar.

Under 2013 har SÄRF haft en tillfällig organisation i
avvaktan på att organisationens skulle ses över. Beslut om
en ny organisation togs 2013-05-31 och den nya organisationen kommer att gälla från och med 2014-01-01.
Organisationen förändras från att tidigare ha omfattat
fem områden till att nu innehålla tre områden; Insats och
beredskap, Skydd och samhälle samt Administration och
service.
Den tidigare områdeschefen för Skydd och samhälle
slutade 2013-02-25. Områdeschefen för Teknik avgick
med pension 2013-12-31. Områdeschefen för Övning
och utbildning övergår i den nya organisationen till
utbildningssamordnare inriktad mot extern utbildning.
Under året har rekryteringar genomförts för att bemanna
tjänsterna som områdeschef Insats och beredskap,
områdeschef Skydd och samhälle samt en nyskapad tjänst
som produktionschef Borås. De nya områdescheferna tillträdde sina tjänster 2013-03-11. Produktionschef Borås
kommer att tillträda i mars 2014.
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I övrigt har rekryteringar genomförts för tjänster som
brandingenjör, krisberedskapshandläggare samt en nyinrättad tjänst som säkerhetssamordnare till Marks kommun. En tjänst som personaladministratör vakanshålls
sedan 2013-07-01.
Under hösten inleddes rekrytering av en brandingenjör
till Skydd och samhälle och en serviceman till Guttasjöns
övningsanläggning för tillträde under januari 2014.
År        Personalomsättning
2013
2012
2011

4,68 %
3,75 %
12,4 %

Ålder
I åldersdiagrammen nedan ingår tillsvidareanställd
personal och långtidsvikarier.
Medelålder

2013

2012

2011

Borås heltidskår

43,06

42,06

42,17

Skene heltidskår

41,29

42,91

44,15

Dagtidspersonal

46,95

47,08

48,00

Pensionsavtal
Att arbeta i operativ utryckningstjänst ställer mycket
höga krav på fysik, kondition och styrka. Detta förutsätter en frisk och vältränad personal.

Det kommunala pensionsavtalet KAP-KL ger operativ
utryckningspersonal möjlighet att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor är uppfyllda.
SÄRF har sedan ett antal år tillbaka noterat tendensen
att denna möjlighet inte alltid utnyttjas av den enskilde. I
och med att valet att avgå är personens eget är det mycket
svårt att planera och inleda en rekrytering inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt är det angeläget att
ny personal finns tillgänglig i rätt tid så att en bra verksamhet kan upprätthållas.
Under 2013 har 11 personer i operativ utryckningstjänst
haft möjlighet att avgå med särskild avtalspension. Två av
dessa har avgått under året.

Åldersfördelning - Borås heltidskår
6

Antal

5
4
3
2
1
0

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Ålder
Ålder

Åldersfördelning - Skene heltidskår
6

Antal

5
4
3
2
1
0

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63
Ålder
Ålder
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Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Schemalagd tid
Schemalagd tid

År 2013
i timmar
284 571

i%
100,00

År 2012
i timmar
i%
280 698
100,00

År 2011
i timmar
i%
280 117
100,00

Frånvaro						
Semester
29 302
10,30
27 382
9,75
27 578
Sjukdom och rehabilitering
7 252
2,55
4 698
1,67
4 501
Föräldrarledighet
5 541
1,95
7 361
2,62
4 754
Vård av sjukt barn
600
0,21
938
0,33
559
Komptid, uttag
150
0,05
251
0,09
568
Förskjuten arbetstid, uttag
126
0,04
507
0,18
395
Annan ledighet
3 603
1,27
3 664
1,31
3 594
Summa frånvaro
46 574
16,37
44 801
15,96
41 949
Återstår arbetad tid
237 997
83,63
235 897
84,04
238 168
						
Arbetad tid utöver schema						
Övertid larm
507		
491		
659
Övertid personalbrist
454		
763		
1 111
Övertid övrigt
425		
580		
1 068
Förskjuten arbetstid utbildning
0		
81		
71
Förskjuten arbetstid övrigt
167		
162		
605
Fyllnadstid
220		
350		
62
Summa arbetad tid utöver schema
1 773		
2 426		
3 576
						
Totalt arbetad tid
239 770		
238 323		
241 744
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

637		

748		

9,85
1,61
1,70
0,20
0,20
0,14
1,28
14,98
85,02

1 060

Inarbetad tid 2013-12-31						
År 2013
Antal Värde tkr
Sparade semesterdagar
2 624
5 468
Komptid, timmar
925
259
Flextid, timmar
3 419
1 097
Förskjuten arbetstid, timmar
1 486
477
Inarbetad skuld till personalen		
7 301

RiB-kårer

År 2012
Antal Värde tkr
2 603
5 214
976
258
3 169
1 017
1 448
465
6 954

År 2011
Antal Värde tkr
2 431
4 797
1 099
287
3 272
1 055
1 791
577
6 716

RiB-kårer. Fyra av dessa anställdes efter avslutad praktik.
Ytterligare fyra kommer att genomföra anställningstester
under våren 2014 och kommer förhoppningsvis att vara
aktuella för anställning.

Under året har 29 personer avgått och 22 personer nyanställts. Personalomsättningen var 9,38 %. Sjukfrånvaron för samtliga kårer med räddningstjänstpersonal i
beredskap uppgick till 2,52 %.

Personalstatistik
RiB
Antal anställda
Varav kvinnor
Varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder

SÄRF har under 2013 genomfört två rekryteringsomgångar, en på våren och en på hösten. Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal RiB-kårer inom SÄRF och
tendensen är likadan över stora delar av landet.
Som ett led i rekryteringsarbetet erbjuder SÄRF personer som är intresserade av att bli brandmän i beredskap
möjlighet till praktik under 3 månader. Under året har
nio personer genomfört praktik på åtta av förbundets
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2013
309
15
294
29
22
9,38%
2,52%
40,83

2012
312
17
295
28
25
8,97%
2,46%
40,46

2011
315
14
301
24
25
7,61%
1,80%
40,56

I september höll SÄRF en information riktad till
företagare och organisationer i Mjöbäck. Syftet var att
få huvudarbetsgivarna på orten att inse värdet av att få
personal till RiB-kåren samt att få hjälp med att sprida
information för att hitta tänkbara sökande i framtiden.
SÄRF har för avsikt att göra liknande informationsinsatser på andra orter inom förbundet.

Kår
				
                 Beredskap
Avgång
SL
Bm Kvinnor
Bollebygd
1
4
0
4
Dalsjöfors
1
4
1
2
Dalstorp
1
4
0
3
Fristad
1
4
1
0
Fritsla
1
2
0
0
Horred
1
4
0
1
Mjöbäck
1
4
1
1
Skene RiB
1
3
2
2
Svenljunga
1
4
2
3
Sätila
1
4
2
4
Torestorp
1
2
2
2
Tranemo/Limmared
2
4
1
3
Trädet
1
4
1
1
Ulricehamn
1
6
1
2
Vegby
1
4
0
1
Viskafors
1
3
1
0

Räddningsvärn

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där totalt 61 personer ingick vid årsskiftet.
Räddningsvärnen finns i Borgstena, Hedared, Hökerum,
Liared, Länghem och Töllsjö. På varje ort ingår normalt
10-12 personer i värnet. Under året har fyra personer
slutat och fyra personer antagits till räddningsvärnen.

Totalt

17

60

			
SL = Styrkeledare/RiB
Bm = Brandman/RiB

15

Nyanst.
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Åldersfördelning - samtliga RiB-kårer
20

Antal

15
10
5
0

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Ålder
Ålder

28

6
1
2
1
1
2
1
0
1
2
1
2
0
2
0
0
22

SÄRF stödjer Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond.

Arbetsmiljö

Anmälan till Arbetsmiljöverket
En händelse har under 2013 anmälts till Arbetsmiljöverket. Detta avsåg en värmekollaps då en nyanställd
vid preparandutbildningen genomförde en rökövning.
Utredningen visade inte på några brister i planering eller
genomförande.

Statistik över anmälda arbetsskador
Arbetsskadestatistiken visar de skador, olycksfall och
sjukdomar som har anmälts som arbetsskador under de
senaste åren.
             2013         2012
Totalt
8
10
Varav räddningsinsats
2
2
Varav fysisk träning
1
3
Varav övning
1
1
Varav fordon/materiel/fastigh.
2
2
Varav övrigt
2
2

  2011
10
4
2
4
0
0

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hösten 2013 inleddes arbete med att utarbeta riskanalyser inom ett flertal områden. Arbetet görs i grupper
och bygger på det system som förmedlades till arbetsledande personal vid arbetsmiljöutbildning hösten 2012.
Arbetet med riskanalyser kommer att fortgå även 2014.

Ny alkohol- och drogpolicy

Statistik över anmälda tillbud

I augusti fastställdes en ny alkohol och drogpolicy för
SÄRF. Nyheterna i denna är att provtagning för alkohol och droger görs vid alla nyanställningar. Dessutom
kommer personal vid heltidskårerna och dagtidspersonalen att genomföra alkotestning vid varje arbetspass.
För personal vid RiB-kårer och räddningsvärn kommer
slumpvisa alkoholkontroller att genomföras.

Tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som inte
denna gång medfört någon personskada, men som ska
åtgärdas för att undvika skador i framtiden.
             2013         2012
Totalt
19
16
Varav räddningsinsats
7
6
Varav fysisk träning
0
0
Varav övning
8
3
Varav fordon/materiel/fastigh.
1
7
Varav övrigt
3
0

  2011
5
3
0
1
1
0

Samtliga chefer utbildades i alkohol och droger under en
halvdag i oktober. Utbildningen genomfördes av alkoholoch drogterapeut förmedlad av företagshälsovården.
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Jämställdhet

SÄRF verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor till
befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av
kvinnor i verksamheten är positiv och räddningstjänsten
vill inte dramatisera frågan om kön utan vill ha lämpliga
brandmän i organisationen. Yrket lämpar sig lika bra för
kvinnor som för män.
Räddningstjänstförbundet hade 2013-12-31 15 kvinnor
anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene heltidskår.
Förbundet ser gärna fler kvinnliga sökande till de tjänster
som kontinuerligt blir lediga inom alla yrkeskategorier.
Andel kvinnor
Operativ personal, heltid
Operativ personal, RiB
Personal räddningsvärn
Brandingenjörer
Övriga personalgrupper
Totalt

2013
1
15
0
0
13
29

2012
1
17
0
1
15
34

2011
1
14
0
1
14
30

För personal som inte är i operativ tjänst har SÄRF
fastställt en fyraårsplan som återkommande inriktas med
åtgärder; år 1 medicinsk, år 2 ergonomi, år 3 livsstil, år 4
psykosocialt. Under 2013 har genomförandet varit inriktad på livsstil. Personalen har erbjudits en genomgång av
sin hälsoprofil som innefattat kost, motion, levnadsvanor,
alkohol/droger, stress med mera.
Kostnaden för företagshälsovården uppgick 2013 till
totalt 815 242 kr. Därutöver tillkommer kostnad med 55
245 kr för undersökning av vattendykande personal som
utförs av dykläkare enligt särskilt avtal.
Under 2014 kommer upphandling av företagshälsovård
att genomföras för ett nytt avtal som kommer att gälla
från och med 2015-01-01.

Värdegrundsarbete

Fyra ord sammanfattar vår värdegrund: Professionalism,
Förtroende, Trygghet och Samverkan. Tyvärr har arbetet
med att vidareutveckla värdegrundsarbetet inte kunnat
prioriteras under året.

Företagshälsovård

Förbundet har sedan 2011-01-01 avtal med Avonova
Kinnekullehälsan för företagshälsovård. I avtalet ingår
främst hälsoundersökningar enligt AFS för personal som
ska utföra rök- och kemdykning samt förebyggande
hälsoinsatser. Under 2013 har företagshälsovården främst
genomfört undersökningar och andra insatser enligt
nedan:
Undersökning
Läkarundersökning med arbets-EKG
inkl. nyanställningsundersökn. brandmän
Årlig läkarundersökning, AFS		
Åtgärder för ej operativ personal
Övrigt		
Totalt		

2013

2012

453 855
187 705
53 690
119 992
815 242

441 780
185 590
50 460
84 934
764 764

Undersökning vattendykare, AFS

55 245

66 000

(Kostnader för åtgärder hos dykltandläkare ingår ej)

Under övrigt ingår främst de insatser som företagshälsovårdens sjukgymnast, beteendevetare, läkare och sjuksköterska har anlitats för gällande medarbetare vid arbetsrelaterade problem och uppföljande åtgärder. Utbildning
i alkohol och droger ingår till en kostnad av 18 000 kr.
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2014-03-21

Revisonsberättelse för år 2013
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Foto: Caroline Olausson

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn. Förbundet har 24 brandstationer strategiskt
belägna i de olika kommunerna. Antalet anställda uppgår till ca
500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö vid olyckshändelser och
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Detta ihop med
att arbeta för att minska riskerna i samhället genom att
förhindra att olyckor inträffar samt att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor hör till SÄRF:s viktigaste uppgifter.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 Borås

033-17 29 00 (vx)
033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se
www.serf.se
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Ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås stad
fr.o.m. läsåret 2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014:1037
Borås Stads beslut
Borås Stad avstyrker ansökan från Hermods AB.
Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant de
närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i årskullen
sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas elevantalet öka
något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad redovisas i bilaga 4. Elever
inom samverkansområdet har rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i en
samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.
Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl Borås Stads
gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads
gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer kommunens
egna skolor och sökande från andra kommuner.
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås för Hermods
Gymnasium Borås med utbildningarna Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och
kommunikation. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik,
samt Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Planerad start
för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016. De sökta utbildningarna och
inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal som fristående regi.
Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det för läsåret 2015/16
finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna.
Detta kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som de fristående
gymnasieskolorna. För kommunen kan det innebära att anpassningar behöver göras
för att hantera omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat
elevunderlag eller nedlagda utbildningar. Besparingskrav och neddragningar i
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kommunens befintliga verksamhet medför kvalitetsförsämringar inom hela den
kommunala gymnasieskolan.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15
Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
Befolkningsprognos 16-åringar 2014-2019
Samverkanskommuner
Sammanställning program och elevantal
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Remiss Dnr 32-2014:1037 Ansökan Hermods AB
Jacob Holm
till:
boras.stad@boras.se, kommunen@bollebygd.se,
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se, markskommun@mark.se,
kommun@tranemo.se, kansliet@svenljunga.se, kommun@ulricehamn.se,
kommunen@vargarda.se
2014-02-14 08:19
Kopia:
"staffan.morner@hermods.se"
Göm detaljer
Från: Jacob Holm <Jacob.Holm@skolinspektionen.se> Sortera listan...
Till: "boras.stad@boras.se" <boras.stad@boras.se>, "kommunen@bollebygd.se"
<kommunen@bollebygd.se>, "herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se"
<herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se>, "markskommun@mark.se"
<markskommun@mark.se>, "kommun@tranemo.se" <kommun@tranemo.se>,
"kansliet@svenljunga.se" <kansliet@svenljunga.se>, "kommun@ulricehamn.se"
<kommun@ulricehamn.se>, "kommunen@vargarda.se" <kommunen@vargarda.se>
Kopia: "staffan.morner@hermods.se" <staffan.morner@hermods.se>
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Ansökan 20141037.docx Bilaga 1 - 1. Fullmakt Staffan Mörner.pdf

Bilaga 10 - 12. Hermods Likabehandlingsplan_skolmiljo.doc

Bilaga 11 - 13. Budget och etableringskostnader HG Borås.xls

Bilaga 2 - 3. Årsredovisning Hermods AB 2012 (påskriven).pdf

Bilaga 3 - 5. Hermods AB - Reg bevis Bolagsverket.pdf Bilaga 4 - 6. Hermods ledningssystem för kvalitet.pdf

Bilaga 5 - 7. HermodsGymn_yearly_wheel.pdf Bilaga 6 - 8. Mall för kvalitetsredovisning HG.docx

Bilaga 7 - 9. Deltagarenkät AO Gy STANDARD HG (2).pdf Bilaga 8 - 10. Åtgärdsprogram mall.doc

Bilaga 9 - 11. Mall Pedagogisk utredning.doc

Remiss från Skolinspektionen
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås stad fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma
om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande
Kommunen bör till sitt yttrande bifoga en beskrivning av konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen bör bl.a. visa på ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
uppkommer vid start av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla
förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem‐sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av följderna av en etablering bör kommunen
till sin konsekvensbeskrivning även bifoga följande uppgifter.
1.

Befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande 5 åren (år 2014‐2019).

2.

En sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i kommunen som idag erbjuder de i
ansökan sökta programmen och inriktningarna.

3.

Ange antal befintliga utbildningsplatser på både kommunala och fristående skolor i kommunen.

4.

Ange vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda läsåret 2014/2015, Om uppgifter
för läsåret 2015/2016 finns tillgängliga bifoga även dessa.

5.

Ange elevantal som behövs per program och i förekommande fall inriktning för att kommunen ska
kunna bedriva en utbildning av god kvalitet.

6.

Ange vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.
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7.

Inkom med den senaste preliminära antagningsstatistiken för både kommunala och fristående skolor
i kommunen.

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2014. Vi kommer att behöva begära
in den slutliga antagningsstatistiken när denna har kommit i juli.
Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2014.
E‐postadress: friskolor@skolinspektionen.se. Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35
Stockholm.
Vänligen ange 32‐2014:1037 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar ska ett yttrande per ansökan märkt
med ansökans diarienummer skickas in.

På Skolinspektionens vägnar

Jacob Holm
Utredare
Bilaga
Ansökan från Hermods AB

Kopia till
Hermods AB
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Ansökningsid: Gy 2014/40985
I kommun
Borås stad
Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga
skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.
Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos
bland annat UC AB.
Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).

När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av
personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att
behandlas med stöd av 10 § e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn,
adress‐ eller e‐postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än
för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något
annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt 27‐28 §§ personuppgiftslagen rätt
till registerutdrag och rättelse av uppgifterna.
Ansökningsid: Gy 2014/40985

1. Huvudmannen och ombud
1.1) Uppgifter om huvudmannen
Sökandens namn (exempel Bolaget AB)
Hermods AB
Organisationsform
Aktiebolag
Organisationsnummer/personnummer
556044‐0017
Utdelningsadress, postnummer och ort
Warfvinges väg 33, 112 51 Stockholm
Webbadress
www.hermods.se

Epostadress
tomas.abrahamsson@hermods.se
Telefon arbetet Mobil
08‐410 251 75
0703‐093213

1.2) Bifoga huvudmannens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken
handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor.
registreringsbevis från Bolagsverket.
registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal.
personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F‐skatt.
registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar.
föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer.
trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.
registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande.

1.3) Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen
(2010:800)

1.4) Huvudmannens ombud
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte
av ombud ska en ny fullmakt skickas in.
Ombudets namn
Staffan Mörner
Epostadress
staffan.morner@hermods.se

Telefon arbetet Mobil
08‐410 254 30
0721‐880467

1.5) Fullmakt
Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

1.6) Skolenhetens uppgifter
Skolenhetens namn
Hermods Gymnasium Borås
Ombudets namn
Staffan Mörner
Epostadress
staffan.morner@hermods.se
Webbadress
www.hermodsgymnasium.se
Telefon arbetet Mobil
08‐410 254 30
0721‐880467
Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola.

1.7) Utökning av befintlig skolenhet
Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet.
Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet.
{Ja{Nej

1.8) SkolID
Om ansökan avser en utökning, angeSkolIDbestående av 5 siffror.

1.9) Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

1.10) Byta namn – nya namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här.

1.11) Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
Program

Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort

Välj program
Totalt antal elever vid skolenheten:
Ansökningsid: Gy 2014/40985

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
2.1) Nationella program och inriktning
Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal.

Nationellt program

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

30

Läsår 2

30

30

Läsår 3

30

30

30

Nationellt program

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

30

Läsår 2

30

30

Läsår 3

30

30

Nationellt program

Åk 3 Totalt

60
30

90

Åk 3 Totalt
30

Inriktning

60
30

90

Samhällsvetenskapsprogrammet

Medier, information och kommunikation
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

20

Läsår 2

20

20

Läsår 3

20

20

20

Nationellt program

Inriktning

Ekonomiprogrammet

Ekonomi
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

30

Läsår 2

30

30

Läsår 3

30

30

40
20

Åk 3 Totalt
30
60
30

Nationellt program

Inriktning

Ekonomiprogrammet

Juridik
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

30

Läsår 2

30

30

Läsår 3

30

30

Nationellt program

Åk 3 Totalt

90

Åk 3 Totalt
30
60
30

Inriktning

90

60

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap
Åk 1 Åk 2

Läsår 1

30

Läsår 2

30

30

Läsår 3

30

30

Åk 3 Totalt
30
60
30

90

2.2) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet
Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid
utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna.
Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År
Fullt utbyggd verksamhet 170

170

170

510

2017

2.3) Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten
ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en
intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat
intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor.
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:

Hermods har en pågående intresseundersökning parallellt med gymnasievalet, där vi vänder oss till
ett slumpvis urval av elever i årskurs 9. Vi har redan kunnat konstatera att resultatet både vad gäller
svarsfrekvens och intresse för skolan är tillräckligt stort för att kunna göra en elevprognos som
tillfredsställer vår egen styrelse, men för att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt vill vi
gärna låta den löpa så nära sista datum för elevernas gymnasieval, varför vi ber att få återkomma
med en komplettering till ansökan på denna punkt så snart undersökningens resultat är
sammanställt.
Ansökningsid: Gy 2014/40985

3. Ekonomi
3.1) Etableringskostnader
Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten.

Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor.
Se bilaga 13, där även likviditets‐och resultatbudget redovisas.

3.2) Bidragsbelopp
Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.

Skolans budget är baserad på uppgifter från Skolverket/SCB om bidraget för 2013
(http://www.bidragsbelopp.scb.se)

3.3) Årsredovisning
Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller
soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten.
Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för
bilagor.
Se bilaga 3.

3.4) Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga
inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är
hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis
caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av
lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från
privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor.

3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel
Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående
uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor.
Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå
vilket belopp som kan/kommer att lånas ut.
Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som
är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande som visar att medlen finns att tillgå.
Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med
till exempel senaste årsredovisning.

3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget
Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten.
Likviditetsbudget
Inbetalningar

Resultatbudget
Läså
r1

Intäkter

Kommunalt bidrag

Kommunalt bidrag

Lån

Övriga intäkter

Ägartillskott
Finansiering med egna medel

Summa intäkter

Övriga inbetalningar

Kostnader

Summa inbetalningar

Personal

Utbetalningar

Skolledning

Personal

Lärare

Skolledning

Administration

Lärare

Rekrytering

Administration

Fortbildning

Rekrytering

Lokaler/utrustning

Fortbildning

Lokalkostnad

Lokaler/utrustning

Service

Lokalkostnad

Kontorsutrustning

Möbler

Läromedel

Datorer

Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Service
Kontorsutrustning
Telefon, kopiator mm
Läromedel
Litteratur/utrustning/skolbibliot
ek

Programvaror, licenser
Övrigt
Info och annonsering
Elevhälsa
Skolmåltider

Läså
r1

Läså
r2

Läså
r3

Programvaror, licenser

Studieresor

Övrigt

APL‐handledning

Info och annonsering

Försäkringar

Elevhälsa

Studie‐ och yrkesvägledning

Skolmåltider

Finansiella poster

Studieresor

Räntor

APL‐handledning

Avskrivningar

Försäkringar

Möbler

Studie‐ och yrkesvägledning

Datorer

Finansiella poster

Telefon, kopiator mm

Räntor

Summa kostnader

Amorteringar

Vinst/Förlust

Summa utbetalningar
Över‐/underskott

3.7) Resultatutveckling
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera
som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta

Ansökningsid: Gy 2014/40985

4. Lokaler
4.1) Lokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som
visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de
fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller
sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor.

Hermods AB har en egen fastighetsavdelning, som i dagsläget handhar hyresavtal för totalt cirka 50
000 kvm utbildningslokaler runt om i Sverige, och ansvarar för att anskaffa lämpliga lokaler till nya
verksamheter i företagets regi. Fastighetsavdelningen har ett långvarigt samarbete med ett flertal
stora fastighetsägare, och samarbetar även med externa specialister.Det är dock ännu för tidigt i
processen för att vi ska kunna bifoga en beskrivning av en specifik lokal för den verksamhet vi nu
ansöker om, och ber därför att få återkomma med en komplettering i frågan.

4.2) Speciallokaler – vid nyetablering av skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de
ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som
styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor.

Idrott och hälsa
Lämpliga lokaler för undervisning i Idrott och hälsa kommer att tillhandahållas genom avtal med
lägeskommunen, privata idrottsanläggningar och lokala idrottsklubbar. Vid de befintliga skolor som
Hermods AB driver idag under namnet Hermods Gymnasium bedrivs idrottsundervisningen främst i
samverkan med Friskis&Svettis, men också vid kommunala anläggningar. Samma modell kommer att
tillämpas i detta fall.
Naturvetenskapliga ämnen
Hermods Gymnasium kommer att ha tillgång till en fullt utrustad laborationssal i egna lokaler.
Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för
hela skolenheten och skolans adress.

4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet
Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om
huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten.

Idrott och hälsa

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

4.5) Skolbibliotek
Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av
beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion.
Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen
kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor.
Eleverna vid Hermods Gymnasium kommer från start att ha tillgång till skolbibliotek enligt gällande
lagar och föreskrifter. Syftet med skolans bibliotek är att vara en resurs för undervisningen som
stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål i alla ämnen Konkret handlar det om
bibliotekskunskap i ämnet svenska, men också informationssökning i alla ämnen, fri läsning och eget
arbete, både under lektionstid och andra tider. Där skall finnas skönlitteratur som stimulerar
elevernas intresse och vana för läsning, både på svenska, lättläst svenska, förekommande modersmål
samt anpassad efter andra förekommande funktionsnedsättningar, såsom exempelvis talböcker och
böcker på blindskrift. Här skall också finnas facklitteratur och facktidskrifter som är relevanta för
skolans utbildningar, samt ett urval av digital film och programvara. Tillgång till referenslitteratur,
såsom uppslagsverk, exempelvis Nationalencyklopedin, samt vissa databaser, såsom Mediarkivet, får
eleverna digitalt med hjälp av sina personliga bärbara datorer. Lexika och ordböcker skall däremot
finnas fysiskt i biblioteket. Resurserna är katalogiserade enligt gängse bibliotekssystem, och kan lånas
hem under en begränsad tid av eleverna. Biblioteket skall också vara utformat som en tyst
studiemiljö, när det inte används för undervisning. Vissa tider i veckan är biblioteket bemannat, men
det är alltid öppet för besök och utlåning.En av lärarna kommer att ansvara kontinuerligt för
biblioteket. Rektor gör tillsammans med alla lärare en årlig plan för hur biblioteket på bästa sätt kan
bli en del av skolans pedagogiska verksamhet.
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5. Skolenhetens ledning och personal
5.1) Rektor – vid nyetablering av skolenhet
;För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor
som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

5.2) Rektor – vid utökning av skolenhet
Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har.

5.3) Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation
som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa
fall.
;Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13
§, 17‐22 §§ skollagen.

5.4) Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i
överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten.
Läsår 1

Läsår 3

Fullt utbyggd

Personer Heltidstjänster Personer

Heltidstjänster Personer Heltidstjänster

11

17

8,5

21

29

25,5
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6. Elevhälsa och studie och yrkesvägledning
6.1) Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan på skolan kommer att utgöras i av skolsköterska, skolläkare, kurator och specialpedagog.
Vid behov kommer skolan även att ha tillgång till skolpsykolog. Den medicinska personalen kommer
att tillhandahållas genom ett specialiserat bemanningsföretag, som exempelvis Skolpool eller PR‐
vård, som också tar det medicinska vårdgivaransvaret. Elevhälsan ska arbeta förebyggande genom
informations‐ och utbildningsinsatser riktade mot elever, vårdnadshavare och personal, samt genom
att delta i det löpande arbetsmiljöarbetet och framtagandet av handlingsplaner avseende både den
fysiska och den psykosociala miljön på skolan. Kurator samverkar med elevrepresentanter kring
arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor, exempelvis i form av trivselråd eller
antimobbningsgrupp.Specialpedagog har öppen verksamhet en timme per vecka, eller efter behov,
deltar vid behov i undervisning och vid provskrivning för att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd.
Specialpedagogen konsulteras också i samband med screening av nya elever i ämnena matematik,
svenska,engelska och modersmål.Elevhälsans personal deltar också vid utredningar när elever
misstänks vara i behov av särskilt stöd, samt vid framtagandet och genomförandet av
åtgärdsprogram, och bistår rektor inför beslut som rör dessa. samt vid genomförandet av beslutade
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet träffas minst en gång i veckan under
rektors ledning för att samråda kring elevärenden, åtgärdsprogram, arbetsmiljöfrågor och
likabehandlingsarbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga personalkategorier
inom elevhälsan tar emot elever under särskilda besökstider eller efter tidsbokning. Skolsköterskan
bjuder också in samtliga elever till hälsobesök i årskurs 1.

6.2) Studie och yrkesvägledning
Beskriv hur eleverna får tillgång till studie‐ och yrkesvägledning (SYV).

Studie‐ och yrkesvägledare kommer att finnas vid skolan, inledningsvis genom avtal med
bemanningsföretag eller lägeskommunen, och senast tredje året genom anställning hos
huvudmannen, eventuellt tidigare beroende på behovet. Vi håller dock öppet för att en eventuell
samverkan med lägeskommunen när det gäller studie‐ och yrkesvägledning kan permanentas om den
fungerar väl.
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7. Elevens utveckling mot målen
7.1) Särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.

Vid utbildningens start skall en introduktionsperiod genomföras, som bland annat syftar till att ge
eleverna information om utbildningen och skolans rutiner samt utbildning i studieteknik. Under den
första tiden i årskurs 1 genomförs också diagnostiska prov i olika ämnen, främst i svenska, språk och
matematik, för att kartlägga elevernas förutsättningar och behov.Den betygssättande läraren skall
under kursens gång ge eleverna kontinuerlig muntlig och skriftlig information om deras
kunskapsutveckling i form av återkoppling på de uppgifter, övningar prov och andra aktiviteter som
ingår i kursen. Informationen ska i lämplig form dokumenteras på skolans webbaserade
utbildningsplattform (Schoolsoft), där den finns tillgänglig för elev, vårdnadshavare och mentor, och
skall tydligt relatera till kursmålen och kraven för olika betygssteg.Under utbildningstiden har varje
elev stöd av en mentor, som tillsammans med eleven upprättar och följer upp en individuell
studieplan. Eleverna har utvecklingssamtal med sin mentor minst en gång per termin, till vilket även
vårdnadshavare bjuds in, och har möjlighet att träffa sin mentor minst en gång per vecka, antingen
enskilt eller i grupp. Ett syfte med mentorskapet är att ge eleverna kontinuerlig återkoppling på sin
studiesituation, men också att utveckla deras förmåga planera, genomföra och utvärdera sina studier
självständigt. Mentor ansvarar för att eleven och elevens vårdnadshavare har en överblick över
utbildningen utifrån den individuella studieplanen. Mentorn har ansvar för att följa upp elevens
skolsituation, närvaro och studieresultat och för att tillsammans med elevhälsa och rektor identifiera,
utreda, stödja och följa upp elever i behov av särskilt stöd.Eleven skall ha tillgång till sin individuella
studieplan samt till dokumentation av utvecklinssamtalen på skolans webbaserade
utbildningsplattform.Alla lärare skall anpassa sin undervisning till gruppen och de enskilda elevernas
individuella förutsättningar och behov.Verksamheten vid Hermods Gymnasium är utformad för att
underlätta och stimulera studierna för elever i behov av särskilt stöd vilket samtidigt är till fördel för
alla elever:‐ Tillgång till bärbara datorer för eleverna skapar goda förutsättningar för flexibilitet och
individanpassning.‐ Hemklassrum, där eleverna har merparten av sin undervisning, skapar en lugnare

skolmiljö och mindre stress.‐ Varierade arbetssätt och en pedagogisk grundsyn som tar sin
utgångspunkt i varje elevs individuella behov och förutsättningar.‐ Trygghet och arbetsro gynnas av
att det finns en hög grad av vuxennärvaro på skolan. Eleverna är i princip alltid med en lärare under
den tid de är i skolan. ‐ Mental träning ger eleverna kunskaper för att höja sin motivation, stärka sitt
självförtroende och öka sin förmåga till koncentration och stresshantering. En kurs i mental träning,
utarbetad tillsammans med fil.dr. Lars‐Eric Uneståhl, erbjuds samtliga elever.‐ Skolan ska anordna
extra undervisning/handledning i ämnen där behov finns.Åtgärdsprogram syftar till att ge elever som
är i behov av särskilt stöd, d v s stöd som inte kan ges inom ramen för den vanliga undervisningen
eller skolans generella stödinsatser, förutsättningar att nå utbildningens mål genom att kompensera
för deras svårigheter. Åtgärdsprogrammen och deras effekter utvärderas som en del av
huvudmannens och skolans systematiska kvalitetsarbete, under rektors ledning. Rektor rapporterar
månadsvis om antalet åtgärdsprogram och de särskilda stödåtgärder som vidtagits samt i vilken
utstäckning åtgärderna varit effektiva. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten har tillräckliga
resurser för att ge alla elever det stöd de behöver. Skolan informerar elever och vårdnadshavare om
rätten till särskilt stöd, hur rutinen kring åtgärdsprogram fungerar, rätten att överklaga beslut samt
hur det går till att överklaga.Alla som arbetar på skolan har ett ansvar för att identifiera om en elev
riskerar att inte nå målen. Rektor ansvarar för rutinen, exempelvis i form av orosanmälan, och rektor
utreder behovet i samråd med berörda lärare, elevhälsan, ev. extern kompetens, elevoch
vårdnadshavare, samt ansvarar för att eleven och elevens vårdnadshavare blir informerade och
tillfälle till utvecklingssamtal.Rektors utredning skall kartlägga elevens skolsituation och klarlägga
varför eleven har svårigheter i skolan, och ska resultera i beslut om åtgärdsprogram ska upprättas
eller inte, vilket dokumenteras skriftligt och delges elev och vårdnadshavare, som också informeras
om rätten att överklaga inom 3 veckor från mottagandet av beslutet. Rektor dokumenterar därför
också datum för mottagandet av denna information, eftersom rätten att överklaga
beslutet.Åtgärdsprogram omfattar:• Rektors utredning av elevens svårigheter och orsaker till dessa
genom en kartläggning av elevens skolsituation i samråd med elev, vårdnadshavare, berörda lärare
och elevhälsa.• Konkreta, utvärderingsbara mål som åtgärderna inriktas mot• Åtgärder, samt
ansvariga för genomförandet av angivna åtgärder• Datum för uppföljning och utvärdering av angivna
åtgärder• Rektors underskrift, tjänstetitel och datumDatum för utvärdering avÅtgärdsprogrammet
kan även skrivas under av elev och vårdnadshavare, vilket dock inte innebär att de frånsäger sig
rätten att överklaga rektors beslut vid ett senare tillfälle.Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas
kontinuerligt av den som ansvarar för genomförandet, samt vid utsatt tidpunkt tillsammans med elev
och vårdnadshavare.En enskild elev har aldrig mer än ett åtgärdsprogram, som avser samtliga
svårigheter eleven har.
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8. Kvalitet och inflytande
8.1) Systematiskt kvalitetsarbete – vid utökning
Vid utökning ska dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten bifogas
ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor.

8.2) Systematiskt kvalitetsarbete – vid nyetablering
Besvaras vid en nyetablering. Beskriv huvudmannens och skolenhetens rutiner avseende det
systematiska kvalitetsarbetet.

Hermods AB har rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, som omfattar
månatliga uppföljningar med enhetscheferna på en rad parametrar som relaterar till elevernas
kunskapsutveckling, trygghet och studiero, men även ekonomi, regelbundna enkäter till elever,
vårdnadshavare och årlig uppföljning av enheternas kvalitetsredovisningar samt omedelbar
rapportering till huvudmannen avseende förekomst av åtgärdsprogram, disciplinproblem och
förekomst av kränkande behandling.Huvudmannen följer också upp att enheterna genomför
beslutade åtgärder enligt plan, och att resultaten blir som förväntat utifrån givna förutsättningar, och
beslutar annars om ytterligare åtgärder och vid behov förändrade förutsättningar, exempelvis i form
av resurstilldelningHuvudmannen har en kvalitetschef som leder det företagsövergripande
kvalitetsarbetet och administrerar exempelvis kvalitetsenkäter. Huvudmannen tillhandahåller också
mallar för exempelvis Kvalitetsredovisning, handlingsplaner och åtgärdsprogram. Kvalitetschefen ger
också regelbundet huvudmannen en samlad bild av kvaliteten i samtliga verksamheter, så att dess
styrelse kan utvärdera resultat och vidtagna åtgärder, besluta om ev. ytterligare åtgärder samt
identifiera särskilda områden som kräver insatser från huvudmannens sida.Huvudmannen har
utarbetat en övergripande rutin för kvalitetsarbetet, som beskriver hur det systematiska
kvalitetsarbetet bedrivs steg för steg under arbetsåret (Kvalitetshjulet). Huvudmannen tillser också
att det finns rutiner för utvärdering, förbättring och dokumentation av alla processer och åtgärder
som vidtas på enheterna, och att personalen får nödvändig utbildning och tillfälle för analys av
verksamhetens resultat och måluppfyllelse.Huvudmannen ser också till att enhetscheferna
tillsammans med personalen regelbundet utvärderar och analyserar kvalitetsrutinen och de rutiner
och mallar för dokumentation och uppföljning som används.Kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa
att skolan ger eleverna förutsättningar att nå målen för utbildningen genom att identifiera brister
och ange åtgärder för att utveckla och förbättra skolans verksamhet på dessa punkter. Detta sker
genom kontinuerlig uppföljniung av elevernas kunskapsutveckling och studieresultat, enkäter till
elever, vårdnadshavare och personal samt rutiner som säkerställer att alla processer på skolan
innehåller ett moment av uppföljning och utvärdering. Rektor följer också regelmässigt samtliga
lärares undervisning genom lektionsbesök.Elevernas kunskapsutveckling följs närmast av elevens
mentor, som alltid är skyldig att anmäla till rektor om misstanke finns att en elev riskerar att inte nå
målen, och sammanfattar en helhetsbild av samtliga elevers studiesituation inför de
utvecklingssamtal som erbjuds elever och vårdnadshavare minst en gång per termin.Den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön utvärderas systematiskt genom kartläggning och upprättande av särskild
arbetsplaner, och följs även upp genom regelbundna enkäter.Skolan upprättar varje år en
övergripande arbetsplan som anger mål på kort och lång sikt utifrån skolans uppdrag från lagstiftare
och huvudman, samt hur dessa ska nås. Kvalitetsarbetet sammanfattas efter varje läsår i en
kvalitetsredovisning som redovisar verksamhetens måluppfyllelse och anger mål och åtgärder för att
nå dessa inför det kommande läsåret.Huvudmannen följer upp skolans kvalitetsredovisning årligen,
men genomför också uppföljning månadsvis av ekonomi, kvalitet och studieresultat, baserat på de
indikationer och underlag som framkommer efterhand under läsåret. Ärenden relaterade till

exempelvis kränkande behandling och allvarliga disciplinärenden rapporteras löpande till
huvudmannen i samband med att de uppstår och beslut erfordras av huvudmannen. Huvudmannen
genomför en enkätundersökning riktad till elever en gång per termin, och till vårdnadshavare och
personal en gång per år. Den enskilda skolenheten genomför kursutvärderingar i slutet av samtliga
kurser, vid behov även under kursens gång för att exempelvis utreda eventuella
klagomål.Enkätundersökningarna ligger till grund för analys och eventuella åtgärder, samt feedback
till undervisande lärare, och resultat och ev. åtgärder redovisas för respondenterna med rimlig
hänsyn tagen till både deras och personalens integritetsbehov.Rektor ansvarar för kvalitetsarbetet på
skolenheten, och gymnasiechefen för huvudmannens uppföljning. Huvudmannen har också en
särskild kvalitetschef, som ansvarar för det företagsövergripande kvalitetssystemet.Huvudmannen
sammanställer skolenhetens måluppfyllelse kontinuerligt så att skolans utveckling kan följas
månadsvis, och resultat kan jämföras över tid och trender följas.

8.3) Rutiner för klagomål
Beskriv huvudmannens rutiner för klagomålshanteringen.

Klagomål framförs i första hand till mentor eller till rektor, men kan tas emot av all personal, som för
informationen vidare till rektor. Klagomål kan också framföras till skolchef eller till huvudmannens
studerandeombud. Klagomål kan också framföras direkt till Skolinspektionen. Beslut som fattats av
rektor kan överklagas inom 3 veckor från mottagandet av beslutet till Skolväsendets
Överklagandenämnd.Denna information delges elever och vårdnadshavare på skolans digitala
informationssystem (Schoolsoft) samt på skolans anslagstavla. Information ges även muntligt i
samband med föräldramöten. Kontaktuppgifter till rektor, skolchef, huvudmannens
studerandeombud och Skolinspektionen finns på skolans hemsida och intranät. Rektor ansvarar för
att klagomål och synpunkter på skolan, dess utbildningar, verksamhet och personal utreds, och för
att skäliga åtgärder vidtas och återkoppling sker i rimlig tid.På skolan ska flera formella kanaler för
synpunkter, kritik och klagomål finnas. ‐ Direkt till rektor eller annan personal via officiell e‐post,
telefon,‐ Via skolans webbaserade utbildningsplattform, som är tillgänglig för både elever och
vårdnadshavare, och där en särskild kvalitets‐ och utvecklingsportal finns med uppmaning om att
bidra med synpunkter och förslag.‐ Anonyma elevutvärderingar av varje kurs‐ Anonyma enkäter
riktade tillelever en gång per termin, och till vårdnadshavare en gång per år‐ Utvecklingssamtal med
mentor en gång per termin‐ Klassråd‐ Skolkonferens‐ Elevhälsans personal‐ Samrådsforum för
vårdnadshavare (”föräldraförening”)Att hantera feedback ska vara en naturlig del av skolans
kvalitetssystem. Inkomna synpunkter och planerade åtgärder redovisas öppet, förutsatt att det kan
ske med hänsyn till anmälarens och andra personers önskemål eller personliga integritet.Elever,
vårdnadshavare och personal uppmuntras i alla sammanhang att inkomma med synpunkter och
förslag för att bidra till att utvecklla och förbättra skolans verksamhet.

8.4) Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.

Eleverna skall ha ett dagligt inflytande över sin utbildning genom att undervisningen bedrivs i
demokratiska former, och planeras, genomförs och utvärderas i samråd med eleverna i respektive
undervisningsgrupp.Varje mentorsgrupp av klassråd regelbundet och dokumenterar agenda och
protokoll för rektors kännedom.Eleverna beslutar själva om och hur de vill rganisera sig, exempelvis i
form av ett elevråd eller en elevkår, och får stöd av skolan för att göra detta under demokratiska
former.Eleverna deltar i framtagandet av skolans ordningsregler och handlingsplaner för arbetet med
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, exempelvis i from av kartläggning av nuläge och
formulering av mål och metoder för att nå dessa. Eleverna utser också ett elevskydssombud, som får
adekvat utbildning och deltar i både skyddsronder och löpande arbetsmiljöarbete på skolan.De
regelbundna enkätundersökningarna på skolan ger också en viktig möjlighet för eleverna att
anonymt utvärdera verksamheten och ge förslag på förbättringsmöjligheter både när det gäller den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön, undervisningen och skolans olika ansvarsområden.Eleverna
har inflytande över verksamheten på följande sätt:* Genom att undervisningen planeras och följs
upp tillsammans med undervisande lärare.* Genom klassråd.* Genom programråd, som driver
utvecklingsfrågor* Genom elevrepresentanter i Skolkonferensen.* Genom regelbundna, individuella
och anonyma enkäter, där eleverna får utvärdera lärare, skolledning, kurser, arbetsmiljö, utrustning,
trivsel mm och ge förslag till förbättringar. Enkätresultaten följs upp i skolledningen och rapporteras
till huvudmannen, samt återkopplas med information om eventuella åtgärder till klasserna.* Genom
elevkår, kvalitetsråd, och andra råd, som elever kan ta initiativ till.* Genom att elever konsulteras vid
anställning av lärare.Utöver inbjudan till omyndig elevs utvecklingssamtal och ev. samråd kring
rörande utredning av särskilt stöd eller i samband med upprättande och genomförande av
åtgärdsprogram bjuds vårdnadshavare in att ge synpunkter på och påverka utbildningen genom:*
Föräldramöten en gång per läsår.* Föräldraråd* Årliga enkäterElevinflytande och elevdemokrati har
en formell och en informell sida. I formellt avseende ska skolan arbeta med klassråd, skolkonferens
och olika former av elevrepresentation i olika organ, samt ta hänsyn till synpunkter och förslag som
framkommer vid de utvärderingar som genomförs. I informell mening handlar elevinflytande om ett
demokratiskt ledarskap i både undervisning och skolledning, om tillgänglighet, lyssnande, dialog och
återkoppling. Det är betydelsefullt både för elevernas utveckling till ansvarstagande medborgare och
för deras förutsättningar tillgodogöra sig undervisningen, att de känner sig delaktiga och
respekterade både vad gäller skolans verksamhet i stort, undervisningens genomförande i enskilda
kurser och sin egen utbildningsplanering.MålAlla elever upplever att de ‐ känner delaktighet och
inflytande över undervisningens planering och genomförande.‐ har rätt och möjlighet att vara med
och påverka skolans verksamhet och utveckling.‐ får stöd att ta personligt ansvar för sina studier och
sin arbetsmiljö.ArbetssättPå Hermods Gymnasium ska varje klass hålla klassråd regelbundet för att
behandla frågor av gemensamt intresse för klassen. På skolan finns också en Skolkonferens som
sammanträder minst en gång per läsår. Skolkonferensen tillsätter råd för kvalitet, elevtrivsel, mat
samt för gemensamma ceremonier och andra sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter.Det är
viktigt att skolledningens representanter är lättillgängliga för alla elever, och ofta finns med bland
eleverna på lektioner och raster. Samtliga lärare arbetar aktivt för att ta tillvara elevernas åsikter och
idéer om undervisningen. Eleverna utvärderar sina kurser anonymt, och resultat och kommentarer
från utvärderingen delges skolledning och undervisande lärare, som en viktig del i kursutvecklingen.
Återkoppling ska även ske till eleverna.Samtliga elever genomför minst två gånger per läsår en
utvärdering av verksamheten. Utvärderingarna sammanställs av skolledningen och mynnar ut i
konkreta åtgärder för att utveckla verksamheten och höja kvaliteten. Skolledningen och styrelsen
följer utvärderingsresultaten och vidtar nödvändiga åtgärder för att skolan ska nå de kvalitetsmål

som är baserade på elevernas utvärderingar. Utvärderingens resultat ska återkopplas till eleverna,
och i den mån skolledningen bedömer att önskemål inte kan tillgodoses skall en förklaring ges.
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9. Trygghet och studiero
9.1) Ordningsregler
Redogör för skolenhetens arbete med att upprätta ordningsregler.

Trygghet och studiero är väsentliga delar av skolans psykosociala arbetsmiljö, men har också att göra
med varje enskild individs rättigheter och skolans värdegrundsarbete. Det handlar inte bara om
ordningsregler utan om de relationer, den ömsesidiga respekt och förtroende, och den sociala
gemenskap som skapas och utvecklas på skolan. Vår uppfattning är att tryggheten och arbetsron på
skolan i grunden är en fråga om ett gott ledarskap från rektors och personalens
sida.Ordningsreglerna utarbetas självklart tillsammans med eleverna vid varje läsårsstart genom
diskussioner i klassråd tillsammans med klassens mentor. Gemensamma ordningsregler för hela
skolan sammanställs av klassrådsrepresentanter för slutligt godkännande i klassråd.Ett gott ledarskap
är grunden för både ordning och trivsel på skolan, och det gäller såväl skolledning som lärare. I det
goda ledarskapet ingår att involvera och engagera eleverna för alla frågor som har med deras
utbildning att göra, både på individ‐ och gruppnivå, och dit hör givetvis den studiesociala miljön, att
alla elever känner sig trygga och att undervisningen kan bedrivas under lugna och ordnade
former.Trygghet och ordning uppstår inte ur regler, utan ordningsreglerna är snarare resultatet av en
process där det växer fram en gemenskap där alla känner delaktighet, och där var och en känner sig
motiverad för sin utbildning. Därför är coachningen central, både på individ‐ och gruppnivå, på
Hermods Gymnasium. Men det är också viktigt att skolan som helhet underbygger och manifesterar
gemenskap och sammanhållning i olika aktiviteter, traditioner och evenemang, till exempel inom
idrott, musik, teater osv. Detta är särskilt viktigt den första tiden i årskurs 1, men utgör en viktig del
av själva verksamhetsidén på Hermods Gymnasium.Rutin föranmälan till socialnämndenAll personal
på skolan har en skyldighet att anmäla om de misstänker att en elev far illa till kurator eller rektor
(anmälningsplikt). I sådana fall pratar kurator med anmälare och elevr, och rektor sammankaller
tillett möte med kurator och anmälare för beslut om ev. anmälan till socialnämnden. Kurator sköter
anmälan och kontakt med socialnämnden. Ärenden dokumenteras skriftligt.
Ansökningsid: Gy 2014/40985

10. Åtgärder mot kränkande behandling
10.1) Plan mot kränkande behandling – vid utökning av skolenhet
Vid utökning ska skolenhetens plan mot kränkande behandling bifogas ansökan. Se avsnitt 16 för
bilagor.

10.2) Målinriktat arbete
Beskriv hur huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling
av elever.

Huvudmannen har skriftliga policies för jämställdhet och likabehandling, och ser till att alla enheter
regelbundet kartlägger och analyserar sin verksamhet för att upptäcka och eliminera risker för
förekomst av diskriminering eller kränkande behandling samt för att främja likabehandling.
Huvudmannen utvärderar likabehandlingsarbetet regelbundet, och utvärderar effekten av åtgärder
och behovet av resurstilldelning och prioriteringar.Huvudmannen följer noga anmälningar,
utredningar och effekten av insatta åtgärder rörande diskriminering och kränkande behandling, och
är medveten om att skadeståndsansvar kan uppstå om åtgärderna inte är framgångsrika.En
handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling ska innehålla:• Eleverna är delaktiga i
att upprätta, följa upp och revidera handlingsplanen årligen genom klassråd och skolkonferens•
Eleverna uppmuntras att ge alltid synpunkter• Vision och mål• Uppföljning av förra årets åtgärder•
Kartläggning och nulägesanalys• Mätbara och tidsbestämda mål• Planering av genomförandet av
åtgärderna• Resurser för att genomföra åtgärderna• Ansvarsfördelning• Planering av uppföljning
och utvärdering av åtgärderna• Årlig revision• Rutin för hur planen kommuniceras till personal,
elever och vårdnadshavare.• Rutin för akuta åtgärderVerksamhetens kartläggs av elever och
personal genom regelbundna möten med elevrepresentanter, elevhälsoteamet och andra vuxna på
skolan, samt genom enkäter och incidentrapporter. Även skolans gällande rutiner och regler granskas
ur likabehandlingssynpunkt.Skolan ska verka för att främja alla elevers lika rättigheter och motverka
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, samt förebygga och
motverka all form av kränkande behandling. All personal på skolan har ett personligt ansvar för att
förebygga, upptäcka och omgående anmäla till rektor om en elev utsatts för eller anser sig ha blivit
utsatt för diskriminering eller kränkande behandling till. Skolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling definierar tydligt och med olika exempel innebörden av kränkande
behandling, beskriver det ansvar som åvilar var och en som arbetar på skolan, samt de rutiner som
gäller för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.Rektor ansvarar för att
utbilda, instruera och kontinuerligt följa upp att alla personal har kunskap om detta ansvar och om
skolans handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling.Det förebyggande arbetet
mot kränkande behandling innefattar en rad aktiviteter som syftar till bland alla som arbetar på
skolan att stärka sammanhållningen och gemenskapen, engagemanget för andra människor och mot
förtryck, samt kunskapen och medvetenheten om innebörden av diskriminering och kränkande
behandling.Skolan ska också ta ansvar för det förebyggande arbetet mot kränkande behandling
genom att bland annat:• Bemöta elever med respekt för deras integritet och egenvärde• Låta
skolans värdegrund genomsyra all undervisning och alla av skolan organiserade aktiviteter.•
Organisera en antimobbinggrupp, med företrädare för skolledning, elevhälsa, lärare och elever,
under kurators ledning• Från första dagen och därefter regelbundet genomföra aktiviteter som
stärker gemenskapen klasserna• Arrangera kulturella och idrottsliga arrangemang för hela skolan•
Anordna gemensamma ceremonier i samband med högtider och avslutningar• Dela ut stipendier och
utmärkelser för elever och personal som bidrar till en god anda på skolan• Genomföra temadagar

kring jämställdhet och mänskliga rättigheter• Samverka med elevernas vårdnadshavare kring
diskriminering och kränkande behandlingRektor ansvarar för att anmälan om förekomst av
diskriminering eller kränkande behandling utreds skyndsamt i samråd med elevvården och berörda
lärare, elever och vårdnadshavare. Om förekomst av diskriminering eller kränkande behandling
konstateras bland eleverna ansvarar rektor för att vidta åtgärder för att förhindra kränkande
behandling i framtiden, samt att säkerställa att berörda elever får adekvat stöd av
elevvården.Åtgärder ska vidtas i enlighet med föreskrifterna i Skollagen och kan i ytterst innebära
anmälan till socialtjänsten, avstängning och/eller polisanmälan.Grunden för det förebyggande
arbetet mot kränkande behandling är att skapa en god och respektfull gemenskap på skolan genom
ett gott ledarskap på alla nivåer. Dessutom krävs information, utbildning och samtal med både
elever, personal och vårdnadshavare kring gällande lagstiftning och konventioner, samt de
värderingar som ligger till grund för dessa. Detta sker bland annat i samband med framtagandet av
skolans ordningsregler, och som en del i framtagandet av skolans handlingsplan mot diskriminering
och kränkande behandling.Rektor har det övergripande ansvaret i samråd med elevhälsan.Det är
också viktigt att genom arbetsmiljöarbetet tillsammans med elever och personal uppmärksamma
kränkande behandling som ett psykosocialt arbetsmiljöproblem, som även kan förebyggas genom
den organisation och de arbetsformer skolan väljer. Genom att exempelvis schemalägga
undervisningen så att eleverna i största möjliga utsträckning är under vuxens ledning när de är i
skolan, och inte lämnas utan vuxens ledning under exempelvis håltimmar. Dessutom tror vi det har
stor betydelse att ledning, lärare och övrig personal är lättillgängliga och att det finns en
vuxennärvaro bland eleverna på raster. En god gemenskap på skolan skapas genom gott ledarskap,
men också genom gemensamma aktiviteter, traditioner, kulturupplevelser och föreningsliv, och här
har skolan ett stort ansvar att stödja och vägleda.Målsättningen i skolans handlingsplan mot
diskriminering och kränkande behandling är i första hand att genom det förebyggande arbetet helt
undvika att det förekommer, och i andra hand att så snabbt som möjligt upptäcka, anmäla, utreda
och agera på ett adekvat och effektivt sätt. Det viktigaste av allt är att alla som arbetar på skolan har
ett ansvar för att anmäla misstanke om sådana övergrepp till rektor eller i sista hand till relevanta
myndigheter.De åtgärder vidtas vid förekomst av kränkande behandling är beroende på situation,
men innefattar alltid samtal med alla berörda parter, inklusive de inblandade elevernas
vårdnadshavare, som en del i rektors utredning i samråd med elevhälsan. Ibland är samtal i sig en
tillräcklig åtgärd för att förhindra en upprepning, men utredningen kan visa att både den som blivit
utsatt och den som gjort kränkningen behöver särskilt stöd eller andra åtgärder. Det kan bli aktuellt
att involvera elevhälsans resurser, göra psykologiska utredningar, omfördela personalresurser på
skolan, utfärda skriftlig varning, anmäla till socialtjänst eller polis, eller i sista hand omplacera eller
stänga av en elev under en period.Ärenden rörande diskriminering och kränkande behandling anmäls
alltid omedelbart till huvudmannen, och dokumenteras löpande på huvudmannens server på ett sätt
som gör det möjligt för huvudmannen att följa ärendet kontinuerligt och ta erforderliga beslut (om
ev avstängning).Planen mot diskriminering och kränkande behandling utarbetas gemensamt med
elever och personal och utgår ifrån en kartläggning av situationen på skolan. Planenutvärderas och
revideras årligen med hänsyn till mål och resultat, och innehåller följande huvudpunkter:•
Övergripande mål: alla på skolan ska känna sig trygga och respekterade, och ingen ska utsättas för
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller
funktionshinder.• Hänvisning till relevant lagstiftning och internationella konventioner.• Definitioner
av centrala begrepp såsom ”diskriminering”, ”kränkande behandling” och ”trakasserier”.• Skolans
rutiner och arbetssätt för det förebyggande arbetet• Åtgärdsplan vid diskriminering och kränkande

behandling• Ansvarsområden: rektor, kurator, mentor, lärare, övrig personal• Genomförda
aktiviteter• Planerade aktiviteter• Hänvisning till referensmaterial• Kontaktuppgifter till ansvariga på
skolan, huvudmannen, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO).Huvudmannen
följer regelbundet upp att rektor leder skolans arbete mot kränkande behandling i enlighet med
ovanstående. Alla anmälningar och utredningar om diskriminering och kränkande behandling
rapporteras omgående till huvudmannen, som vid behov bistår med extra resurser.

10.3) Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling
Beskriv huvudmannens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

All personal på skolan, inklusive varje lärare, är skyldig att anmäla misstanke om kränkande
behandling på skolan. Rektor ansvarar för att omgående utreda misstanke om kränkande behandling
genom samtal med berörda lärare, elever och vårdnadshavare i samråd med elevhälsan. Rektor skall
också omgående informera huvudmannen. Rektor beslutar om åtgärder, utom ifråga om
avstängning, som beslutas av huvudmannen.Rektor återrapporterar resultatet av sin utredning och
vidtagna åtgärder till huvudmannen, som följer upp att åtgärderna ger resultat, och annars initierar
förnyade insatser.Rektor ansvarar för att skolenhetens arbete mot diskriminering och kränkande
behandling utvärderas och vid behov förbättras både kontinuerligt och årligen.Rektors rapporter
ingår i huvudmannens årliga, systematiska kvalitetsarbete för att utvärdera och förbättra arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling.Anmälan om kränkande behandling som avser rektor
görs till gymnasiechefen, som representerar huvudmannen, och kan även anmälas till
studerandeombudsmannen, kurator eller annan personal, som för informationen vidare till
huvudmannen, vilken skyndsamt utreder ärendet och vidtar lämpliga åtgärder.. Rutin föranmälan till
socialnämndenAll personal på skolan har en skyldighet att anmäla om de misstänker att en elev far
illa till kurator eller rektor (anmälningsplikt). I sådana fall pratar kurator med anmälare och elevr, och
rektor sammankallar tillett möte med kurator och anmälare för beslut om ev. anmälan till
socialnämnden. Kurator sköter anmälan och kontakt med socialnämnden. Ärenden dokumenteras
skriftligt.

10.4) Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.

Hermods Gymnasium ska i alla delar av verksamheten vara tydlig med och verka i enlighet med
skolans värdegrund:‐ Respekt för människolivets okränkbarhet‐ Respekt för individens egenvärde och
integritet‐ Respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning,
funktionshinder, trosuppfattning/religiös tro eller ålder.‐ Jämställdhet mellan kvinnor och män‐
Saklighet och allsidighet‐ Likvärdig utbildning‐ Elevens personliga ansvar‐ Respekt för och omsorg om
miljönSkolan ska i sin verksamhet verka för och bidra till att eleverna utvecklar:‐ Förståelse av och
inlevelse i andra människor och kulturer. ‐ Medmänsklighet och aktiv solidaritet med svaga och

utsatta, och inte accepterar att människor eller grupper utsätts för förtryck och kränkande
behandling. ‐ En vilja att handla också med andra människors bästa för ögonen, en känsla för ansvar
för människor även utanför den närmaste gruppen, och att en vilja att medverka till att bistå
andra.Skolans skall:‐ medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen,‐ i arbetet med eleverna verka för solidaritet med
eftersatta grupper både i och utanför vårt land, och‐ aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av
individer och grupperVidare skall den enskilda läraren‐ klargöra det svenska samhällets
grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk
verklighet,‐ öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar
och problemställningar samt konsekvenserna av dessa,‐ klarlägga skolans normer och hur dessa är en
grund för arbetet, samt tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och
samvaron i gruppen,‐ uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, samt‐ visa respekt för
den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt.De normer och
värden som präglar en verksamhet är också en arbetsmiljöfråga, som regleras av
Arbetsmiljölagstiftningen.StrategiKärnan i skolans uppdrag när det gäller normer och värden är att
bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga till empati, engagemang för andra människor och social
kompetens.En grundläggande förutsättning för detta är att den enskilda individen kan utveckla en
stark självkänsla och en trygg och stark personlig, social och kulturell identitet. Därför är det av
avgörande betydelse att eleven blir sedd, erkänd och respekterad som person i skolan, och att eleven
får tillgång till metoder och stöd för att stärka och utveckla sin självkänsla och sitt
självförtroende.Skolans värdegrundsarbete har ett egenvärde i sig, men har också avgörande
betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Det är en förutsättning för att eleverna ska utveckla god
självkänsla, fysiskt och psykiskt välmående, självförtroende, trygghet och trivsel, vilket är
grundläggande för att eleverna ska bli framgångsrika i sina studier. Normer och värden uppstår och
befästs, liksom den individuella identiteten, i ett socialt sammanhang, och den enskilda individens
lojalitet mot gruppens normer och värden är avhängig samhörighetskänslan med gruppen. Att se
eleverna som individer, bemöta dem med respekt och tillit, och bygga förtroendefulla relationer
bidrar starkt till detta, och skolan kan också stärka gemenskapen och samhörigheten i grupperna och
skolan som helhet genom sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter, likväl som genom att använda
beprövade metoder för grupputveckling (team‐building). Det är också viktigt med förebilder, och den
kultur som finns bland skolans personal kommunicerar på ett kraftfullt sätt normer och värderingar
till eleverna. Därför är det viktigt att fördjupa värdegrundsarbetet även bland personalen både på
individ‐ och gruppnivå.Lärare och övrig personal har en viktig roll som ledare, och behöver personlig
trygghet, integritet och engagemang för att skapa den positiva, medmänskliga och samtidigt
krävande och gränssättande kultur på skolan som är nödvändig för att skolans värdegrund ska
realiseras i verkligheten. Även personalen behöver ett starkt förebildligt ledarskap, bli sedda som
personer, känna gemenskap och trygghet, inte bara av arbetsmiljöskäl, utan också för att utveckla en
stark identitet och självkänsla och fungera väl som ledare och förebilder för eleverna.Skolan ska
också som enhet visa vägen genom ett aktivt engagemang för mänskliga rättigheter, solidaritet,
demokrati och miljö, i och utanför skolan och i närsamhället såväl som globalt.MålAlla på skolan ska‐
känna till och förstå skolans värdegrund och handlingsplaner och uppleva att‐ de bemöts med
respekt och hänsyn för sin integritet och egenart.‐ det inte förekommer någon form av diskriminering
eller kränkande behandling på skolan.‐ skolan förebygger och motverkar diskriminering och
kränkande behandling.‐ skolan erbjuder en god arbetsmiljö.‐ de är trygga i skolan.‐ de uppmuntras

att tro på sin förmåga.‐ åsikter respekteras och idéer tas till vara.‐ det finns en god stämning och
gemenskap i grupperna såväl som skolan som helhetArbetssättSkolans värdegrund ska vara ett
genomgående inslag i all verksamhet och omfattar alla på skolan. Alla vuxna i skolan är goda
föredömen i sitt sätt att uppträda och agera gentemot elever och varandra. All personal i skolan ska
vara uppmärksamma på tendenser till mobbing och andra former av trakasserier. Utifrån skolans
värdegrund utformar eleverna tillsammans med lärarna regler för samvaron i grupperna, och rektor
beslutar i samråd med Skolkonferensen om övergripande regler för trivsel, trygghet och ordning på
skolan.Rektor ansvarar för att elever och personal gemensamt årligen upprättar en plan för skolans
arbete med normer och värderingar, utifrån en utvärdering av nuläge och föregående års
målsättningar, och där nya mål och konkreta åtgärder för att nå dessa mål formuleras.På skolan ska
finnas en likabehandlingsplan i enlighet med gällande lagstiftning, som utifrån skolans värdegrund
tydligt definierar och exemplifierar olika uttryck för diskriminering och kränkande behandling,
beskriver hur skolan ska arbeta förebyggande och uppföljande med dessa frågor, vars och ens ansvar,
samt beskriver vilka åtgärder som är aktuella när diskriminering eller annan kränkande behandling
uppmärksammas. Verksamheten vid Hermods Gymnasium kommer dessutom att bygga på Hermods
företagsövergripande Policies för jämställdhet, likabehandling och etnisk mångfald.En
antimobbningsgrupp med representanter för elevvården, lärare och elever arbetar under rektors
ledning med olika typer av aktiviteter för att förebygga diskriminering och alla former av kränkningar
på skolan. Antimobbningsgruppens arbete leds av skolans kurator.Skolan ska ha en
jämställdhetsgrupp med representanter för elever och personal. Jämställdhetsgruppen utvecklar,
följer upp och utvärderar i samverkan med skolledning, personal och elever skolans
jämställdhetsplan.Skolkonferensen utser elevskyddsombud som bevakar elevernas fysiska och
psykiska arbetsmiljö. Skolan skall bekosta utbildning för elevskyddsombudet, samt relevant
utbildning i elevskyddsarbete. Elevskyddsombudet skall genomföra skyddsrond tillsammans med
representant för skolledningen en gång/månad.På skolan finns en krisplan som reglerar ansvar och
rutiner i händelse av brand, dödsfall och olyckor, och som innehåller alla kontaktuppgifter som
behövs i händelse av en krissituation. Ett kristeam, med rektor och representant för elevvård och
skolhälsa ingår, kan snabbt sammankallas. Brandövning genomförs minst en gång per
termin.Personal och skolledning ska vara närvarande, synliga och lättillgängliga i verksamheten,
bland annat genom att ha sina arbetsrum med glasade väggar i nära anslutning till elevernas
uppehållsrum. Skolan organiseras på ett sådant sätt att eleverna normalt är med minst en vuxen
under skoltid. Antalet håltimmar minimeras, så att eleverna så långt möjligt har lektion under lärares
ledning när de är i skolan, och på raster ska i första hand en skolvärd finnas till hands, men även
skolledningen ska arbeta på ett sådant sätt att de är närvarande och synliga i verksamheten, både
genom arbetsrummens utformning och placering och genom att regelbundet röra sig bland eleverna
i lokalerna.Skolledningens arbete för en trygg och ändamålsenlig arbets‐ och studiemiljö sker dels
inom ramen för Skolkonferensen, men innefattar dels också formella och informella möten med
klasser, grupper och enskilda elever, och dels att goda förebilder uppmuntras systematiskt, bland
annat i form av stipendier och utmärkelser. Gemenskapen och trivseln på skolan stärks också genom
sociala, kulturella och idrottsliga aktiviteter som arrangeras i samverkan med elever, och bildandet av
elevföreningar uppmuntras och stöds.Elevens mentor är ett stöd i såväl studiefrågor som sociala och
personliga frågor. Mentor har en kontinuerlig och regelbunden dialog med eleverna om den fysiska,
sociala och psykologiska miljön i skolan. Tillsammans med sin mentor sätter eleverna upp personliga
mål och uppmuntras att utveckla sina starka sidor.Genom mental träning får eleverna lära sig och
pröva metoder som syftar till att stärka deras självbild och självförtroende, och får inblick i hur

individen kan ta ansvar för och påverka sina möjligheter. Både den mentala och fysiska träningen
syftar också till att eleverna ska må bättre. Därigenom skapas också bättre förutsättningar för
individen att möta, respektera och ta hänsyn till andra.
Ansökningsid: Gy 2014/40985

11. Utbildningens utformning
11.1) Läroplan
Ange om skolenheten avser att
;följa Läroplan för gymnasieskolan
bifoga egna dokument som komplement till Läroplan för gymnasieskolan. Se avsnitt 16 för bilagor.

11.2) Inriktning
Waldorf
Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen.

Ansökningsid: Gy 2014/40985

12. Programfördjupning och individuella valet
12.1) Kurser inom programfördjupning
;Inom ramen för varje nationellt program kommer skolenheten att erbjuda ett antal kurser som
programfördjupning i enlighet med de förskrifter som Skolverket meddelat enligt 4 kap. 5‐6 §§
gymnasieförordningen (2010:2039).

12.2) Kurser inom det individuella valet
;Skolenheten kommer inom ramen för det individuella valet erbjuda de kurser som krävs för
grundläggande högskolebehörighet på grundnivå för elever på yrkesprogram. Eleverna på samtliga
program kommer att ha rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen
och minst en kurs i estetiska ämnen inom det individuella valet enligt 4 kap. 7 §
gymnasieförordningen (2010:2039).
Ansökningsid: Gy 2014/40985

13. Utbildning
13.1) Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.

Hermods Gymnasium bygger på två enkla grundidéer, nämligen att det som i huvudsak avgör en
skolas kvalitet är att den har bra lärare och en god gemenskap, varav det senare i hög grad betingas
av det förra. Därför lägger vi fokus på rekrytering och på att utveckla lärarnas kompetenser, där
ledarskap och social förmåga hör till de tyngst vägande vid sidan om de självklara formella
behörighetskraven. Val av pedagogik och metodik är i vår modell något som elever och lärare
bestämmer tillsammans, och inte en del av skolans primära profilering. Det är viktigt att elever och
lärare känner en frihet att välja metoder och arbetsformer utifrån sina särskilda förutsättningar och
erfarenheter. Däremot hindrar inte detta att huvudmannen uppmuntrar och stödjer pedagogisk
variation, och noga följer upp kravet på att undervisningen skall anpassas efter elevernas varierande
individuella förutsättningar och behov.Initialt är även skolans organisation traditionell, dvs lärarna
schemaläggs för klassvis undervisning i de kurser de är behöriga att undervisa och sätta betyg i
utifrån poängplanerna för respektive program, samt gällande föreskrifter angående exempelvis
garanterad undervisningstid. Varje elev har en mentor, som följer elevernas kunskapsutveckling
utifrån den individuella studieplanen under studietiden, och följer upp varje elev med hänsyn till
hans/hennes skolsituation. I normalfallet har varje klass en mentor, men i vid behov kan ytterligare
mentorsresurser tilldelas. Lärarna delas in i arbetslag baserat på de program skolan erbjuder. Under
resans gång är det dock rektor, med helhetsansvar både gentemot huvudmannen och gällande lagar
och förordningar, som tillsammans med personal och elever efterhand utvärderar organisationen
och väljer väg. Hermods Gymnasium profilerar sig dock genom tillämpning av erfarenheter och
metoder från Mental Träning och Coachning i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan och
dess rektor fil. dr. Lars‐Eric Uneståhl.Dessa vetenskapligt och erfarenhetsmässigt välunderbyggda
metoder för ökad prestationsförmåga genom bland annat stresshantering och motivations‐ och
självförtroendeträning kommer att ligga till grund för skolans pedagogik.Men Hermods Gymnasium
har ingen absolut styrande pedagogisk metod, utan bygger på en tydlig bild av vad som kännetecknar
god undervisning och gott lärarskap. Enligt vår uppfattning måste god undervisning utgå ifrån den
enskilda lärarens personliga lärarstil såväl som elevernas förutsättningar i form av bakgrund,
erfarenheter, intressen och individuella lärstilar, gruppens inre dynamik och den specifika
situationen. Olika lärare och elevgrupper blir framgångsrika på olika sätt, och både pedagogiken och
metodiken måste formas i ett samspel mellan lärare, grupp och enskilda elever.Goda lärare skapar
god undervisning, och det som kännetecknar goda lärare är, enligt vår uppfattning, förutom goda
ämneskunskaper och ett starkt intresse för ämnet, en kombination av ledaregenskaper, förmåga att
kommunicera och ett engagemang för människor och människors utveckling.Utöver denna
grundhållning, som innebär att fokus flyttas från metodik till ”lärarskap” och lärarnas personliga
professionella förmåga och ”lärarstil”, har skolan också en generell syn på vilka faktorer som gynnar
ett framgångsrikt lärande:• Motivation, lust att lära• Positiva förväntningar• Verklighetsanknytning
och relevans• Delaktighet och inflytande• Aktivt kunskapssökande• Upplevelsebaserad inlärning•
Tillämpning, teori och praktik i samspel• Trygghet och trivsel• Gemenskap och förtroendefulla
relationer• Att bli sedd och respekterad som individ• Balans mellan frihet och ansvar• Självkänsla
och självförtroende• Mod att pröva, våga misslyckas och lära av erfarenheterna• Coachning,
feedback och uppmuntran• En hälsosam livsstilHermods Gymnasium vill bidra till att bevara och
vidareutveckla lusten, självförtroendet och modet som ofta finns hos oss människor som barn: ”Jag
vill! Jag kan! Jag vågar!” Vårt mål är att de elever som tar studenten efter 3 år på skolan ska känna

just så.Vår pedagogik utgår från att alla elever vill och kan lyckas och vår utbildningsvision handlar
om hur det ska bli verklighet i det dagliga mötet mellan lärare och elev. I en utbildning baserad på ett
entreprenöriellt förhållningssätt är arbetsuppgifterna mer verklighetsanpassade och varje elevs
delaktighet får en tydlig och konkret innebörd. Samspelet med omvärlden spelar stor roll för att
eleven ska känna sammanhang och meningsfullhet.Med ett entreprenöriellt förhållningssätt tränas
och stimuleras elevens kreativa förmåga ständigt, och utbildningen genomsyras av att ge eleven
möjlighet att upptäcka sina styrkor och ta ansvar för sina val, träna sin beslutsamhet och finna sin
inre motivation och drivkraft.Utöver de mål som finns angivna i program‐ och ämnesplaner styrs
undervisningen på Hermods Gymnasium även av 7 kompetensmål, som blir allt viktigare i dagens och
morgondagens samhälle och som kännetecknar det entreprenöriella förhållningssättet:1.
KreativitetAtt ges möjlighet att testa och utveckla idéer, lösa problem och bryta mönster och tänka i
banor som ingen annan har gjort.2. Ansvarstagande och självständighetAtt äga sitt lärande, lära för
sin egen skull, och ges möjlighet att organisera och ta ett personligt ansvar för sina val.3.
SjälvkunskapAtt känna en balans mellan självkänsla och självförtroende vilket innebär att se och
erkänna sina kvalitéer och utvecklingsområden, och samtidigt känna att man duger precis som man
är. 4. KommunikationsförmågaAtt kunna kommunicera med andra människor, såväl muntligt som
skriftligt och digitalt, och känna sig socialt trygg och kompetent i olika sammanhang.5.
SamarbetsförmågaAtt kunna se sig själv som medarbetare till andras lärande i ett team, att kunna ge
och ta, lyssna in andra och själv känna sig behövd.6. Kritiskt tänkandeAtt kunna undersöka, reflektera
och dra slutsatser grundade på kunskaper och etiska överväganden.7. Ta‐sig‐församhetAtt ges
möjlighet att utveckla sin inre motivation och drivkraft samt att ta egna initiativ för att möta
utmaningar och lösa problem.Skolan och dess anställda fungerar som förebild för eleverna, och vi
tror att man ska leva som man lär. Därför är det lika viktigt för lärarna och ledningen som för
eleverna att utöva och utveckla dessa förmågor i det dagliga arbetet. Mental träningMental träning
syftar till att stärka elevernas självkänsla, självförtroende och motivation, och ge dem kraftfulla
verktyg som kan gynna deras personliga utveckling, stresshantering, prestationsförmåga och
välbefinnande både i studier, yrkesliv och privatliv. Se bilaga.ArbetsformerUtbildningen ska till både
arbetssätt och innehåll anpassas efter individens behov och förutsättningar. Undervisningen vid
Hermods Gymnasium kommer att bestå av en välavvägd och varierande blandning av följande
övergripande arbetssätt inom ramen för garanterad undervisningstid:1. Studiepass, lärarledd
lektionstid2. Föreläsningar3. Seminarier och work‐shops4. Grupparbeten5. Praktikfall6.
Temaperioder7. ProjektUtöver garanterad undervisningstid:1. Eget arbete, enskilt eller i grupp2.
Studiestugor med handledning3. Extra lärarledd undervisningstid4. Handledning inför prövningSom
stöd för eleverna finns deras kurser tillgängliga på skolans webbaserade utbildningsplattform, så att
de kan repetera, ta igen och gå fram snabbare i kurserna efter behov. På webbplattformen kan
eleverna också lämna in och få återkoppling på arbeten, och få viss handledning. Webbkurserna
ersätter inte, utan kompletterar och berikar de vanliga lärarledda undervisningen, och är en resurs
både för elever som har svårt och lätt att nå kunskapsmålen.

13.2) Utvecklingssamtal
;Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång
varje termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.

13.3) Mottagande till gymnasieskolan
Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.

;Skolenheten kommer att ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i
gymnasieskolan.
Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd. Redogör närmare för
vilka elever som avses.

Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för.
Redogör närmare för vilka elever som avses.

13.4) Urval
;Skolenheten kommer att följa bestämmelserna om urval enligt 7 kap. 2‐5 §§
gymnasieförordningen.

13.5) Färdighetsprov
Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för vilka program som avses, hur provet kommer
att genomföras, vad som ingår i provet och hur resultatet ska vägas in i förhållande till betygen från
grundskolan.

Ansökningsid: Gy 2014/40985

14. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och gymnasial lärlingsutbildning
Om ansökan avser ett eller flera yrkesprogram besvara nedanstående frågor.

14.1) Gymnasial lärlingsutbildning
Huvudmannen avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

14.2) Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
Program
Välj program

Inriktning Antal veckor Ta bort

14.3) Säkerställande av APLplatser
Redogör för vilka kontakter som tagits för att säkerställa APL‐platser på utbildningen på respektive
program där APL kommer att erbjudas. Bifoga ett skriftligt underlag från tillfrågade företag som kan
styrka tillgången till APL‐platser. Detta bör göras genom ett intyg som visar att företagen som
huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna ta emot elever för APL. Se avsnitt 16 för
bilagor.

14.4) Lokalt programråd
Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039).

14.5) Handledare
Beskriv huvudmannens rutiner vad gäller att utse en handledare på APL‐platsen.

14.6) Bedömning och betygsättning
Redogör för huvudmannens rutiner för bedömning och betygsättning vid APL.

14.7) Lärlingsutbildning  utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur
utbildningskontraktet kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt. Se
avsnitt 16 för bilagor.
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15. Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.
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16. Bilagor
16.1) Bilagor enligt Skolinspektionens föreskrifter (SKOLFS 2011:154) 
Ange bilagenummer.
Fullmakt för det ombud som företräder sökanden hos Statens skolinspektion. 1 Intresseundersökning
eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Uppgifterna ska ligga till grund för sökandens budget och visa att
sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 2* Sökandens senaste
årsredovisning. 3 Intyg avseende extern finansiering av utbildningsverksamheten. Beskrivning av
tilltänkta lokaler 4*
Aktiebolag ‐ Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att bolaget ska
bedriva sådan utbildningsverksamhet som ansökan avser. 5

Vid utökning av verksamheten ska dessutom följande bifogas
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. (8.1) 6‐11 Plan mot kränkande
behandling. (10.1) 12

16.2) Övriga bilagor
Etableringskostnader. (3.1) 13 Övriga inbetalningar/intäkter. (3.4) Lokaler – intyg från
fastighetsföretag. (4.1) Speciallokaler – intyg från exempelvis kommun eller fastighetsföretag. (4.2)
Skolbibliotek ‐ bifoga intyg från folkbibliotek/stadsbibliotek. (4.5) Läroplan, bifogade dokument.
(11.1) Intyg gällande APL‐platser (14.3) Exempel på utbildningskontrakt (14.7)

Bilagor till denna ansökan
Namn

Nr

Bilaga 1 ‐ 1. Fullmakt Staffan Mörner.pdf

1

Bilaga 10 ‐ 12. Hermods Likabehandlingsplan_skolmiljo.doc

10

Bilaga 11 ‐ 13. Budget och etableringskostnader HG Borås.xls

11

Bilaga 2 ‐ 3. Årsredovisning Hermods AB 2012 (påskriven).pdf 2
Bilaga 3 ‐ 5. Hermods AB ‐ Reg bevis Bolagsverket.pdf

3

Bilaga 4 ‐ 6. Hermods ledningssystem för kvalitet.pdf

4

Bilaga 5 ‐ 7. HermodsGymn_yearly_wheel.pdf

5

Bilaga 6 ‐ 8. Mall för kvalitetsredovisning HG.docx

6

Bilaga 7 ‐ 9. Deltagarenkät AO Gy STANDARD HG (2).pdf

7

Bilaga 8 ‐ 10. Åtgärdsprogram mall.doc

8

Bilaga 9 ‐ 11. Mall Pedagogisk utredning.doc

9

16.3) Angående bilagor
Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan.
* Bilaga 2: Vi ber att få komplettera med redovisningen av vår intresseundersökning till efter niornas
gymnasieval.* Bilaga 4: Vi ber att få komplettera med beskrivning av tilltänkta lokaler och
speciallokaler, samt intyg från fastighetsägare.Eftersom Hermods AB redan driver gymnasieskolor
och har övergripande planer bifogas följande dokument som bilaga:6. Hermods
kvalitetsledningssystem7. Översikt över Kvalitetsåret på Hermods Gymnasium8. Mall
kvalitetsredovisning9. Hermods Deltagarenkät för Gymnasiet10. Mall Åtgärdsprogram11. Mall
Pedagogisk utredning12. Hermods Likabehandlingsplan
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Ansökan avser
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola, Hermods Gymnasium Borås
i Borås stad
Sökandens namn och organisationsnummer
Hermods AB, 556044‐0017
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökanden
Namnförtydligande
En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari
kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och
Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående
skola (SKOLFS 2011:154).
Genom underskriften försäkrar du på heder och samvete att uppgifterna i ansökan och därtill
bifogade handlingar är sanna.

Likabehandlingsplan (skolmiljö)
Alla studerande skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sig egenart. Våra
utbildningar skall vara en miljö fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling. Kränkande behandling är en fråga som hänger samman med människosyn och grundläggande
demokratiska värderingar. All utbildning som Hermods bedriver utformas och genomförs i
överensstämmelse med dessa värderingar och vår personal har skyldighet att förebygga och förhindra
diskriminering och trakasserier. Dessutom ingår arbetet med likabehandlingsplanen i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Syftet med Likabehandlingsplanen är att främja de studerandes rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Hermods ledning tar tydligt avstånd från alla tendenser till trakasserier och kränkande behandling och ger
personalen kunskap om hur de med aktivt arbeta kan förebygga och förhindra diskriminering och
trakasserier i enlighet med våra styrdokument/policys och denna Likabehandlingsplan. De ska omedelbart
vidta åtgärder om det har påtalats att någon studerande har utsatts för diskriminering, trakasserier eller
annan kränkande behandling. De ska även agera vid misstanke om eventuell diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling. Kunskap om området har en avgörande betydelse för hur
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förebyggs, upptäcks och motverkas, därför
informeras och utbildas vår personal inom området.
Exempel på kränkande behandling och diskriminering kan vara:
• utfrysning
• nedsättande tillmälen
• negativa kommentarer som förlöjligar och nedvärderar
• förtal och ryktesspridning
• förföljelser i olika former
• sexuella trakasserier, både fysiskt och verbalt
• bli hotad
• nedsvärtning av en person eller dennes familj
• undanhållande av eller att ge felaktig information
• fysiskt: slag och knuffar
• skriftligt: brev, e-post, sms, mms, sociala medier

Vad säger lagen?
Ur Skollagen (2010:800 1 kap 5 §):
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet
mellan människor.

Hermods AB

www.hermods.se

Version: 2013-10-14

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling.
Ur läroplanen för vuxenutbildning 2012/gymnasieskolan 2011:
Vuxenutbildning/gymnasieskolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom
vuxenutbildning/gymnasieskolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, könsöverskidande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för
annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
Diskriminering och annan kränkande behandling av studerande:
Ur Skollagen (2010:800) – Åtgärder mot kränkandebehandling:
6 kap innehåller bestämmelse mot diskriminering (6 kap 1§) och krav på målinriktat arbete (6 kap 6§) i
form av skyldighet att förebygga och förhindra kränkandebehandling (6 kap 7§), krav på att en plan mot
kränkande behandling uträttas (6 kap 8 §), förbud att huvudmannen och personalen utsätter barn eller
elever för kränkande behandling (6 kap 9§) samt skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder (6 kap 10
§) och förbud mot repressalier (6 kap 11§).
Ur Diskrimineringslagen (2008:567):
2 kap. 5§: Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet
(utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till
verksamheten
2 kap. 7§: Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett
barn eller en elev, student eller studerande som deltar i eller söker till utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband
med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra trakasserier i framtiden.
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160):
Arbetsmiljölagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö, bland annat avseende den psykosociala miljön.
Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Med god arbetsmiljö avses till exempel möjlighet till inflytande,
handlingsfrihet och utveckling, det handlar också om att studerande, lärare och annan personal trivs och
utvecklas i skolan/verksamheten utifrån en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö.

Definitioner och begrepp
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller
grupper utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
Direkt diskriminering kan vara att en studerande missgynnas i förhållande till andra om missgynnandet har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionshinder.
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Indirekt diskriminering kan vara om en studerande missgynnas av tillämpade bestämmelser, ett kriterium
eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar en studerande
med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst
funktionshinder.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder och kön eller som är av sexuell natur. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras
av personal mot studerande eller mellan studerande.
Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier kränker en studerandes värdighet. En kränkning har ägt
rum om en person känner sig kränkt.
Mobbing
En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag.
Det är mobbing när parterna i en konflikt inte är jämnstarka, utan den ena parten är i underläge och
upplever sig kränkt eller mobbad vid upprepade tillfällen och/eller under längre tid.
Rasism
En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att den biologiska
skillnaden mellan folkgrupper och vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka,
utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet
Rädsla för, stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller
beteendemässiga karakteristika.
Homofobi
En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck
för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.
Sexism
Negativt betraktande eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig
från normen för det kön som registreras för personen vid födseln.

Förebyggande arbete
• Personal som aktivt arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling genom att
ständigt var uppmärksamma
• Främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse genom information och utbildning
• Utbilda personal om vad kränkande behandling är och hur de bör agera vid dessa tillfällen
• I våra enkätundersökningar finns frågan om de studerande uppfattar utbildningen rättvis och likvärdig
• Använda läromedel som inte förmedlar nedvärderande bilder av personer
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• Att vid individuella samtal och kontinuerliga gruppsamtal ta upp frågan om trivsel, trakasserier och
kränkande behandling
• Informera de studerande om Hermods Likabehandlingsplan och policys
• All personal i utbildningen tar del i arbetet med likabehandlingsplanen
• Ett kontinuerligt arbete som fokuserar på att de studerande ska bli medvetna och trygga individer som
vågar säga ifrån och påtala diskriminering och trakasserier
• Utvärderingen av arbetet mot kränkande behandling redovisas i kvalitetsredovisningen

Mål med arbetet
•
•
•
•
•

Ingen skall utsättas för någon form av kränkande behandling och att alla visar varandra respekt
All personal aktivt förhindrar alla former av kränkning
Alla studerande aktivt motverkar alla former av kränkande behandling
Om kränkande behandling äger rum en rad åtgärder vidtas för att kränkningen skall upphöra
De studerande ska känna till vem de kan vända sig till när de själva eller någon annan utsätts för
kränkande behandling

Handlings/åtgärdsplan
• Studerande som utsatts för kränkande behandling eller blir vittne till detta skall vända sig till:
undervisande lärare eller utbildningsansvarig
• Även personal som misstänker eller får kännedom om kränkande behandling skall omedelbart kontakta
undervisande lärare eller utbildningsansvarig
• Så snart Hermods personal har fått kännedom om att kränkning har inträffat skall händelsen utredas.
Utredningen sker med möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade.
• Återkoppling av händelsen sker till berörd personal
• Uppföljningssamtal med berörda parter genomförs av Hermods personal
• Om problemen kvarstår upprättas en åtgärdsplan med återkommande uppföljningssamtal
• Anses bedömningen av kränkningen grov kan den polisanmälas. Brott mot brottsbalken polisanmäls.
• Om studerande gör anmälan till skolledning gällande mobbning eller annan kränkande behandling, får
denna individ inte utsättas för repressalier till följd av detta.

Uppföljning
• Ansvariga för att likabehandlingsplanen upprättas och årligen, vid behov, reviderar utbildningsansvarig
tillsammans övrig personal likabehandlingsplanen.
• Studerande och personal ges årligen möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i vår
likabehandlingsplan samt våra trivselregler.
• Frågor rörande likabehandling är en naturlig del i enkäter.
• Resultatet av enkäterna ger oss ytterligare underlag för det fortsatta arbetet med likabehandlingsplanen
och operativa rutiner gällande arbetet mot kränkande behandling.
• Resultat och utvärdering av arbetet mot kränkande behandling redovisas i vår Kvalitetsredovisning
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Hermods Gymnasium Borås
Ansökningsid:
3.1 Etableringskostnader
Etableringskostnad
Projektledning och fastighetsavdelning
Rekrytering
Lokalanpassningar
Information och annonsering
Möbler
Läromedel
Skolbibliotek
Totalt:

Belopp
135 249
20 000
100 000
500 000
540 000
200 000
1 495 249

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Likviditetsbudget
Inbetalningar
Kommunalt bidrag 1)

Läsår 1
10 717 490

Lån
Ägartillskott
Finansiering med egna medel
Övriga inbetalningar
Summa inbetalningar

10 717 490

Utbetalningar
Personal
Skolledning
Lärare 2)
Administration

902 049
3 983 100
213 000

Rekrytering

30 000

Fortbildning

28 400

Lokaler/utrustning
Lokalkostnad

1 801 800

Möbler

500 000

Datorer

450 000

Service

85 333

Kontorsutrustning

50 000

Telefon, kopiator m m

18 333

Läromedel
Litteratur/utrustning/ skolbibliotek

740 000

Programvaror, licenser

100 000

Övrigt
Info o annonsering

160 000

Elevhälsa

668 600

Skolmåltider

729 000

Studieresor m m

APL‐handledning

0

Försäkringar

0

Studie‐ och yrkesväglening

234 300

Finansiella poster
Räntor

0

Amorteringar
Summa utbetalningar
Över‐/underskott

10 693 915
23 575

Kostnadspost
Skolledning
Rekrytering
Lokalkostnad
Information och annonsering
Möbler
Litteratur, utrustning, bibliotek
Litteratur, utrustning, bibliotek

Kommentar

Ligger i hyran

Resultatbudget
Intäkter

Läsår 1

Läsår 2

Läsår 3

10 717 490

21 434 980

32 152 470

10 717 490

21 434 980

32 152 470

902 049

1 065 000

1 363 200

3 983 100

8 328 300

12 673 500

213 000

426 000

426 000

Rekrytering

30 000

10 000

10 000

Fortbildning

28 400

51 400

70 400

1 801 800

3 003 000

4 204 200

Service

85 333

137 000

187 000

Kontorsutrustning

50 000

100 000

150 000

Litteratur/utrustning/skolbibliotek

740 000

540 000

540 000

Programvaror, licenser

100 000

200 000

300 000

Kommunalt bidrag 1)
Övriga intäkter

Summa intäkter
Kostnader
Personal
Skolledning
Lärare 2)
Administration

Lokaler/utrustning
Lokalkostnad

Läromedel

Övrigt
Info o annonsering

160 000

60 000

60 000

Elevhälsa

668 600

966 800

1 222 400

Skolmåltider

729 000

1 458 000

2 187 000

234 300

255600

511200

Studieresor m m
APL‐handledning
Försäkringar
Studie‐ och yrkesvägledning

Finansiella poster
Räntor

0

0

0

Möbler

125 000

250 000

375 000

Datorer

450 000

990 000

1 530 000

Avskrivningar

Telefon, kopiator m m
Summa kostnader
Vinst/Förlust

18 333

21 333

24 333

10 318 915

17 862 433

25 834 233

398 575

3 572 547

6 318 237

STJÄRNAN
Hermodskoncernens ledningssystem för kvalitet

Bakgrund
Detta dokument är en övergripande beskrivning av
Hermodskoncernens ledningssystem för kvalitet.

Dokumentet ägs av Kvalitetsansvarig på Hermodskoncernen.
Den senaste uppdateringen av dokumentet gjordes 2012-08-30.

För mer information om kvalitetsarbetet på Hermods se Hermods
intranät.

Vad är ett ledningssystem för kvalitet?

Ett ledningssystem för kvalitet beskriver enkelt uttryckt:

Vårt sätt att arbeta
och
Vårt sätt att förbättra våra arbetssätt
Svårare än så behöver det inte vara 

Varför ska vi ha ett ledningssystem för kvalitet?
Målet med ett ledningssystem för kvalitet är ökad lönsamhet!
Nöjda kunder
utifrån rätt
kvalitet

+

Minimering av
onödiga
kostnader

Stödjande processer

Har vi nöjda
kunder tjänar vi
pengar

Sänker vi våra
kostnader
sparar vi pengar

=
Ökad lönsamhet

Grundläggande principer inom kvalitetsledning
Några grundläggande principer för ett ledningssystem för kvalitet är:
1. Kundfokus: organisationen strävar efter att uppfylla kundernas krav

2. Ledarskap: följer upp verksamheten och fattar rätt beslut
3. Medarbetarnas engagemang: en viktig framgångsfaktor för organisationen
4. Processinriktning: man vinner i effektivitet om en verksamhet betraktas som en process
5. Systemangreppssätt för ledning: att leda och hantera processer som ett
sammanhängande system
6. Ständiga förbättringar: konkurrens och kundförväntningar medför förbättringskrav
7. Faktabaserade beslut: leder till bättre beslut
8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

Stjärnan: Hermodskoncernens ledningssystem för kvalitet
Ledningssystemet är uppbyggt av
följande fyra grundpelare:
Målstyrning: 5 huvudmål

Ekonomi

Affärsutveckling

Målen svarar på frågan VILKA mål som
ska uppnås. Uppdelningen är utifrån
fem perspektiv och innefattar kvalitet.

Kundnöjdhet

Inre kvalitet och
effektivitet

Medarbetarnöjdhet
Målformulera

Metodik: Demingcykeln
Metodiken anger HUR kvalitet skapas,
såväl på övergripande AO- och AS-nivå
som på projektnivå. I ett enskilt projekt
har vi Lokala arbetsplaner som grund.
Uppdragsgivarens styrdokument ger
vägledning i kvalitetsarbetet.

Lokal arbetsplan

Åtgärda

Granska

Redovisa

Huvudprocesser
Systemets huvudprocesser
beskriver verksamhetens
livscykel, d.v.s. NÄR
aktiviteter ska ske.

SÄLJA

BYGGA

DRIVA

AVSLUTA

SÄLJA

Stödprocesser
AS förser AO med stöd i
samtliga huvudprocesser.

Kvalitet

Marknad

HR

IT

Fastigheter

Ekonomi

Demingcykeln: grunden i Hermods systematiska
förbättringsarbete
Hermodskoncernens ledningssystem för kvalitet har sin utgångspunkt i systematiskt
förbättringsarbete enligt Demingcykeln (även kallad PDCA-cykeln). Denna utvecklades av
William Edwards Deming, en amerikansk statistiker och fysiker som blev en förgrundsgestalt
inom kvalitetstekniken. Så här tillämpar vi PDCA-cykeln på Hermods:
Lokal arbetsplan

Analys och åtgärd
Som ett resultat av kvalitetsredovisning
(t.ex. internrevisioner, enkätresultat)
upprättas en lista med eventuella
avvikelser samt en tidplan för
genomförande av förbättringsåtgärder.

Målformulera

Förbättra

Dokumentet anger hur kvalitetsarbetet kommer att
planeras och bedrivas. Det innehåller
målformuleringar inom områden såsom
kvalitetsindikatorer som ska mätas, val av
mätmetoder, mättidpunkter, etc.

Planera

Åtgärda

Granska
Följa
upp

Genomföra
Löpande kvalitetsmätning

Kvalitetsredovisning
Enligt vad som angavs i den Lokala
arbetsplanen redovisas kvalitetsarbetet enligt
det intervall som uppdragsgivaren och
Hermods har enats om.

Under utbildningen/programmet sker
kvalitetsmätningar.
Interna revisioner och kvalitetsanalyser
genomförs av Affärsstödsenheten Kvalitet.
Redovisa

Ansvar
- Hermodskoncernens VD och Ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för
ledningssystemet för kvalitet.
- Kvalitetsansvarig stöder Affärsområden och Affärsstödsenheter i
huvudprocesserna, projektleder företagsövergripande enkäter, genomför
internrevisioner, utser kvalitetspriser med mera.
- Chefer och medarbetare arbetar systematiskt med förbättringsarbete.
- Interna resurser med kompetens inom kvalitetsledning stöttar vid behov.

VD + LG

AO-chefer

AS-chefer

Kvalitetsansvarig

Linjechefer

Interna stödresurser

Medarbetare

Målstyrning och uppföljning
Systematisk uppföljning av stjärnans fem huvudmål görs via månadsvisa
genomgångar av rapporter i business intelligence-verktyget ExOpen (se bild),
kvalitetsrevisioner, externa tillsyner genomförda av uppdragsgivare, m.m.
• Bolagsrapport
• AO-rapporter
• AS-rapporter
• Projektrapporter

Dokumentation och information
All dokumentation kopplad till ledningssystemet för kvalitet ska lagras på
Hermods intranät. Följande är ett exempel från AO Yrkesutbildning:

Visualisering av
processflöden

Direktlänkning till
policyer, mallar,
rutinbeskrivningar,
etc.

Appendix
Följande bilder förtydligar kvalitetsarbetet inom Hermodskoncernen.

Kvalitetsåret på Hermodskoncernen
Guldstjärnan

Januari

Uppdragsgivarenkät
December

November

Deltagarenkät 2/2

Oktober

Februari

Mars

ÖVRIGA ENKÄTER
Kursenkät:

Deltagarenkät 1/2

* AO Vux: Genomförs
- efter uppdrag 1
- vid kursslut, innan betyget visas
* AO Gy: Genomförs vid kursslut
* AO Yrke: Genomförs vid kursslut
* AO Sfi: Genomförs vid kursslut
* AO At: Genomförs ej (fråga i Deltagarenkät)

April

Jobbenkät:
September

Internrevisioner
 Genomförs löpande i alla AO
 Revisor: Kvalitetsansvarig
Hermodskoncernen
 Revisionspunkter: Bestäms av
VD, AO-chef, Kvalitetsansvarig

* AO Yrke: Genomförs 6 mån efter avslut

Augusti

Juni
Juli

Maj

Medarbetarenkät

Kvalitetssäkring i organisationen
Så här arbetar vi med kvalitetssäkring i vårt dagliga arbete:
Arbete med ständiga förbättringar

Rapportering av missförhållanden

Styrelse

Styrelse

VD

VD
Kvalitetsansvarig

Affärsområden

Affärsområdeschef

Kvalitetsgranskningar

Lokal Chef:
Utbildningschef/Utbildningsledare/Rektor

Lokal Chef:
Utbildningschef/Utbildningsledare/Rektor

Elev/Studerande/Deltagare

Respektive AO ansvarar för att uppdatera/anpassa mallarna för
klagomålshantering som ligger här på filservern: Q:\Klagomålshantering
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• I fall där
föregående
nivå ej
responderat.
• På varje
projekt visas
info om
kontaktvägar
tydligt vid
entrén.

Kvalitetsresan på Hermods
Vår vision: Sveriges bästa företag inom utbildning och samhällsintegration
Projekt Q1 - Kvalitetsledningssystemet (första version) utarbetas

2006

Projekt Q2 - Mål för utbildningsområden utarbetas

2007/08

Projekt Q3 - Processgenomgång & handböcker inleds
Systematisk kvalitetsmätning & styrkort per projekt införs

2008

Projekt Q4 - Systemet omfattar alla delar av verksamheten (hela stjärnan)
Månatlig/kvartalsvis uppföljning införs
Internt kvalitetspris

2009

Affärsstödsenheten Kvalitet skapas och övergripande Kvalitetsansvarig tillsätts

2010

Hermods förvärvar EC Utbildning som är certifierat mot ISO 9001
(SS-EN ISO 9001:2008)

2011

Formella internrevisioner genomförs av affärsstödsenheten Kvalitet.
Det företagsövergripande ledningssystemet för kvalitet vidareutvecklas
och implementeras per AO och AS.

2012/2013

Kvalitetshjul. Årsklocka systematiskt kvalitetsarbete.
BRUK - självskattning görs under året.
Ekonomi: budget kommande år via telefon.
Uppföljning: elevinflytande/elevråd via telefon.

Uppföljn. elev-/medarbetarenkäter.

Uppföljning: medarbetarsamtal via telefon.

Styrgruppsmöte.

Summering: ekonomi föreg. år.
Avstämning: förutsättningar
kommande läsår.

Se över lokalbehov.
Fastighet deltar.

Förutsättningar budget kommande år.
Genomföra deltagarenkät.

Presentera och fastställa delegation.

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk planering.
Uppföljning: APL o praktik.

EHT-rapport: trygghet, stöd, kränkningar.
Uppföljning: kompetensutveckling.

Gå skyddsrond arbetsmiljö.

Månadsuppföljning:
ekonomi, trafikljus, lokal
pedagogisk planering.

Genomföra medarbetarsamtal
med personal.

Uppdatera plan för kränkande behandling
på servern.

Prognos: måluppfyllelser.
Analys och åtgärder.

Medarbetarsamtal
med skolchef.

dec
nov

Studieplaner samtliga åk 3 klara.

sep

a›

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus, lokal pedagogisk planering.
Styrgruppsmöte: utvärdering på hur nationella mål styr verksamheten.
Återkoppling av föräldramöten läggs upp på servern.

aug

Lägga upp programansvariga på servern.

jul

Skolchef återkopplar på kvalitetsrapport.

Målarbete

feb

planer
a

okt

Genomgång: handlingsplaner, blanketter
(jurist deltar). Uppdatering vid behov.

›
ra

Genomföra deltagarenkät.

analyse
p›

följa u
p

Prognos måluppfyllelse: analys och åtgärder.

jan

enomfö
›g
r

Månadsuppföljning: ekonomi,
trafikljus, lokal pedagogisk planering.

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk planering.

Månadsuppföljning: ekonomi,
trafikljus, lokal pedagogisk
planering.

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus, lokal ped. planering.

Genomföra deltagarenkät.

mar
apr

maj

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus, lokal pedagogisk planering.
Avstämning kvalitetsrapport.
			

Studieplaner samtliga åk 2 klara.
Lönerörelsen startar.

jun

Genomföra deltagarenkät.

IM-ansvariga rapportera
utbildningsplan till skolchef.

Genomföra medarbetarenkät.

Lägga arbetsbeskrivning
för personal på
servern.
Presentera och fastställa delegation.
Lämna in kvalitetsrapport.
Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk planering.
Presentera lokal arbetsplan, pedagogisk planering.

Senast uppdaterad nov 2013.

Månadsuppföljning:
ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk planering.
Rapport nationella prov.

Månadsuppföljning:
ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk
planering.
Utvärdering av enheterna,
analys av kunskapsresultat,
lokal arbetsplan, PR-enkät,
kränkande behandling.

Månadsuppföljning: ekonomi, trafikljus,
lokal pedagogisk planering.
Avstämning: student, arkivering och betyg.
Sommarbemanning.

Kvalitetsredovisning
Hermods Gymnasium
(mall)

Ort och datum
Uppgiftslämnare:
Ansvarig rektor:
E‐post:
Telefon:

Hermods AB, Warfvinges väg 29, 112 51 STOCKHOLM. Tel: 08-410 251 00 Fax: 08-619 04 28 www.hermods.se

1 Inledning
Hermods AB
- Presentation av huvudman
- Verksamhetsidé och vision
- Uppdrag och kvalitetsgarantier
Hermods Gymnasium
- Presentation av skolan
- Sammanhållande verksamhetsidé
- Uppdrag och kvalitetsgarantier
2 Internt kvalitetsarbete
- Internt kvalitetsledningssystem
- Centrala styrdokument, lägeskommunens styrdokument och interna styrdokument
- Mål för läsåret
3 Förutsättningar för verksamheten
- Elever
- Personal
- Materiella resurser
- Samverkan och nätverk
- Förutsättningar/Elevperspektiv
4 Kunskap och lärande
- Studiestatistik
- Betygsstatistik
- Kunskap och lärande/elevperspektiv
5 Normer och värden inkl Likabehandlingsplan
- Mentorssamtal/mentorskap
- Arbetsro, trygghet och trivsel, bemötande/lärare och bemötande/andra
- Likabehandling
- Normer och värden/elevperspektiv
6
-

Ansvar och inflytande
Klassråd, elevråd, programråd, skolkonferenser, miljögrupp och mentorsgrupp
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Lärarrekrytering
Kursutvärderingar
Frånvaro/elever
Ansvar och inflytande/elevperspektiv

7 Bedömning och betyg
- Samsyn och samverkan
- Mentorssamtal, utvecklingssamtal och betygssamtal
- Publicerade lokala kursplaner, och momentplaneringar i Schoolsoft
- Bedömning och betyg/elevperspektiv
8 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
- Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
- Extern samverkan och samarbetspartners
- Information, vägledning och val
- Utbildningsval‐ arbete och samhällsliv/elevperspektiv
9 Övrigt
- Livsstil och hälsa
- Mental träning
10 Rektors sammanfattande bedömning ur ledarperspektiv

Hermods AB, Warfvinges väg 29, 112 51 STOCKHOLM. Tel: 08-410 251 00 Fax: 08-619 04 28 www.hermods.se

1 Inledning
Hermods AB
Presentation av huvudman
Verksamhetsidé och vision
Uppdrag och kvalitetsgarantier
Hermods Gymnasium
Presentation av skolan
Pedagogiskt koncept och målsättning
Uppdrag och kvalitetsgarantier
2 Internt kvalitetsarbete
Internt kvalitetsledningssystem
Centrala styrdokument, lägeskommunens styrdokument och interna styrdokument
Mål för 2008‐2009
3 Förutsättningar för verksamheten
3.1 Elever
Mål och arbetssätt
3.1.1 Elever per program och årskurs (antal och procent)
Program
Åk 1
( )
( )
Alla program
( )
3.1.2 PRIV‐elever per program och årskurs (antal och procent)
Program
Åk 1
( )
( )
Alla program

Åk 2

Åk 3

Åk 2

Åk 3

( )

3.1.3 Elever per program och inriktning samt könsfördelning (antal och procent)
Program
Antal totalt
Män
( )
( )
( )
( )
Alla program
( )
3.1.4 Klasser och elever per klass (antal)
Program
Åk 1

090615

Åk 2

Kvinnor
( )
( )
( )

Åk 3

Totalt antal klasser
Resultat
Analys
Åtgärder
3.2 Personal
Mål och arbetssätt
3.2.1 Årsarbetare innevarande och planerat nästkommande läsår (antal och procent)
Tjänstefördelning
Skolår 08‐09
Heltidstjänster
( )

Skolår 09‐10
( )

Hermods AB, Warfvinges väg 29, 112 51 STOCKHOLM. Tel: 08-410 251 00 Fax: 08-619 04 28 www.hermods.se

Deltidstjänster

( )

( )

Totalt antal årsarbetare

( )

( )

3.2.2 Medarbetare/lärare per kön, ålder och etnisk/kulturell mångfald (antal och procent)
Kön
Ålder
Etnisk/kulturell mångfald
Kvinna
( )
Man
( )
Ålder 25‐35
( )
Ålder 36‐45
( )
Ålder 46‐50
( )
Ålder 51‐55
( )
Ålder 56‐70
( )
Svensk etnicitet
( )
Annan etnicitet
( )
Totalt antal

( )

( )

( )

3.2.3 Betygsättande lärare fördelat efter utbildning (antal och procent)
Adekvat legitimerade
Övrig lärarbehörighet
Övrig pedagogisk utbildning
( )
( )
( )

Övrig utbildning
( )

3. 2.4 Årsarbetare: Elevvårdsteam, servicepersonal samt studievägledning (antal)
Tjänstefördelning
Skolår
Skolsyster
Skolkurator
Skolläkare
Studievägledare
IT‐ansvarig
Vaktmästare
Skolkoordinator
Totalt antal årsarbetare
3.2.5 Trivsel i arbetet som medarbetare (antal och procent)
Mycket bra
Bra
Varken bra/dåligt
( )
( )
( )

Dåligt
( )

Mycket dåligt
( )

Resultat
Analys
Åtgärder

3.3 Materiella resurser
Mål och arbetssätt
3.3.1 Lokaler till elevers förfogande (antal och yta/totalyta)
Lokaler
Antal
Undervisningssalar
Grupprum
Studieplatser
Datasal
Elevhälsa

Yta
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Idrottshall
Matsal
Bibliotek
Uppehållsrum
Cafeteria
WC
Utemiljö
Totalyta/Elever
3.3.2 Lokaler till medarbetares förfogande antal och yta/totalyta)
Lokaler
Antal
Arbetsrum
Konferensrum
Vilrum
WC
Personalrum

Yta

Totalyta/Medarbetare
3.3.3 IT, teknisk utrustning, programvaror och telefoni till elevers förfogande (antal och nyckeltal)
Utrustning
Antal
Nyckeltal
Datorer
Skrivare
Kopiator
Digitalkameror
DVD‐spelare
Projektorer
Programvaror utöver standard
Telefoner

3.3.4 IT, teknisk utrustning, programvaror och telefoni till medarbetares (antal och nyckeltal)
Utrustning
Antal
Nyckeltal
Datorer
Skrivare
Kopiator
Digitalkameror
DVD‐spelare
Projektorer
Programvaror utöver standard
Telefoner

Resultat
Analys
Åtgärder
3.4 Samverkan och nätverk
Mål och arbetssätt
3.4.1 Samverkan/partner och projekt (antal)
Partner/samverkan

Syfte
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Totalt antal samarbetspartners
Resultat
Analys
Åtgärder
3.5 Förutsättningar/Elevperspektiv
Mål och arbetssätt
3.5.1 Elevutvärdering av arbetsmiljö, datorutrustning, Schoolsoft, övriga programvaror (antal och procent)
Svarsalternativ
Arbetsmiljö
Datorutrustning
Athena
Övriga programvaror
Mycket bra
( )
( )
( )
( )
Bra
( )
( )
( )
( )
Varken bra/dåligt
( )
( )
( )
( )
Dåligt
( )
( )
( )
( )
Mycket dåligt
( )
( )
( )
( )

Resultat
Analys
Åtgärder
4 Kunskap och lärande
Mål och arbetssätt
4.1. Studiestatistik
Mål och arbetssätt
4.1.1 Elever med reducerade resp utökade gymnasieprogram per program och årskurs 1 (antal och procent)
Program
Reducerade
Utökade
( )
( )
Totalt antal

( )

( )

4.1.2 Elever med åtgärdsprogram per program och årskurs (antal och procent)
Program
Åk 1
Åk 2
( )

Åk 3

Totalt antal
4.1.3 Avhopp elever per program och årskurs 1 (antal och procent)
Program

Totalt antal avhopp i årskurs 1

Åk 1
( )
( )

4.1.4 Avhopp PRIV‐elever per program och årskurs 1 (antal och procent)
Program
Åk 1
( )
Totalt antal avhopp i årskurs 1

( )
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Resultat
Analys
Åtgärder
4.2. Betygsstatistik
Mål och arbetssätt
4.2.1 Nationella prov
4.2.1.1 Betyg Ämne per program (antal och procent)
Program
F
E
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(

Totalt

( )

( )

( )

D

C
)
)
)
)
)

4.2.2 Betygsstatistik/gymnasiegemensamma ämnen
Program
F
E
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(

Totalt

( )

( )

( )

(
(
(
(
(

B
)
)
)
)
)

( )

D
(
(
(
(
(

( )

Totalt

( )

( )

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

A
)
)
)
)
)

( )

C

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

B
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

( )

B
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

( )

A
)
)
)
)
)

( )

C
)
)
)
)
)

4.2.3 Betygsstatistik/programgemensamma kurser
4.2.3.1 Betyg i programgemensamma kurser (antal och procent)
Program
F
E
D
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(

A
)
)
)
)
)

( )

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

4.2.4 Betygsstatistik/inriktningsämne
4.2.4.1 Betyg i inriktningsämnen (antal och procent)
Program
F
E
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
(
(
(

Totalt

( )

( )

( )

D

C
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

B
)
)
)
)
)

( )

(
(
(
(
(

A
)
)
)
)
)

( )

4.2.5 Betygsstatistik/jmf nationella provresultat
4.2.5.1 Ämne i jämförelse med nationella provresultat per program (antal och procent)
Betyg/provresultat per program
F
E
D
C
B

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )

A
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Resultat NP/program
Resultat HG/program
Totalt Nationellt resultat

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

Totalt HG

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Resultat
Analys
Åtgärder

4.3 Kunskap och lärande/Elevperspektiv
Mål och arbetssätt
Resultat
Analys
Åtgärder
5 Normer och värden inkl Likabehandlingsplan
5.1 Mentorskap
Mål och arbetssätt
5.1.1 Mentorer, mentorsgrupper och elever/ mentorsgruppen per program och årskurs 1 (antal)

5.2 Arbetsro, trygghet och bemötande
Mål och arbetssätt
5.1.2 Arbetsro, trygghet och bemötande/medarbetare (antal och procent)
Svarsalternativ
Arbetsro Trygghet Bemötande/medarbetare Bemötande/elever
Mycket bra
( )
( )
Bra
( )
( )
Varken bra/dåligt
( )
( )
Dåligt
( )
( )
Mycket dåligt
( )
( )
Totalt

( )

Bemötande/skolledning

( )

Resultat
Analys
Åtgärder
5.3 Likabehandlingsplan
Mål och arbetssätt
5.3.1 Timmar för arbete med Likabehandlingsplan med personal, mentorsgrupp klassråd och
elevråd samt hela skolan (antal)
Personal
Mentorsgrupp
Klassråd
Elevråd

Hela skolan

5.3.2 Antal behandlade ärenden under innevarande år (definierat av rektor) per program och åk
Program
Åk 1
Åk 2
Åk 3
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Introduktionsprogram

Totalt
Resultat
Analys
Åtgärder
5.4 Normer och värden/elevperspektiv
Mål och arbetssätt
5.4.1 Elevutvärdering av mentorskap (antal och procent)
Mycket bra
Bra
Varken bra/ dåligt
( )
( )
( )

Dåligt
( )

Mycket dåligt
( )

5.4.2 Elevutvärdering av arbetsro, trygghet och trivsel, bemötande/lärare och bemötande/övriga
elever: antal och procentuell fördelning Susan
Svarsalternativ
Arbetsro
Trygghet
Trivsel
Bemötande/lärare
Bemötande/övriga
Mycket bra
Bra
Varken bra/dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

5.4.3 Elevutvärdering om förekomsten av mobbing/kränkning: antal och procentuell fördelning
Svarsalternativ
Utsatts för mobbing/kränkning
Utsatt andra för mobbing/kränkning
Ja
Nej
Totalt
Resultat
Analys
Åtgärder
6 Ansvar och inflytande
Mål och arbetssätt
6.1 Klassråd och elevråd, programråd, skolkonferenser, miljögrupp och mentorsgrupp
Mål och arbetssätt
6.1.1 Elevinflytande genom interna samverkansgrupper: antal aktiviteter per program 08‐09 (antal)
Program
Klassråd Elevråd Programråd
Skolkonferenser Miljögrupp Mentorsgrupp
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Totalt
6.1.2 Elevinflytande i systematiskt arbetsmiljöarbete: antal representanter per program och antal tillfällen
Program
Klassråd
Elevråd
Skolkonferenser
Programråd Miljögrupp
Matråd

Totalt
6.1.3 Elevinflytande vid lärarrekryteringar via elevråd: procentuell medverkan
Samverkan
75‐100%
50‐75%
25‐50%
( )
( )
( )
Totalt

( )

( )

( )

6.1.4 Elevdeltagande i kursutvärderingar (antal och frekvens i procent)
Program
Antal kurser
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
Introduktionsprogram
( )
Totalt antal kurser
Svarsfrekvens/genomsnitt

0‐25%
( )
( )

Svarsfrekvens/genomsnitt
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

( )

( )

Resultat
Analys
Åtgärder
6.2 Elevfrånvaro
6.3 Mål och arbetssätt
6.2.1 Ogiltig elevfrånvaro per program och årskurs (procent)
Program
Åk 1
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
Introduktionsprogram
( )
Totalt

Åk 2

Åk 3

( )
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Resultat
Analys
Åtgärder
6.3 Ansvar och inflytande/elevperspektiv
Mål och arbetssätt
Tabell!
Resultat
Analys
Åtgärder

7 Bedömning och betyg
Mål och arbetssätt
7.1 Samsyn och samverkan
Arbetssätt och mål
7.1.1 Utbildningstillfällen och möten för lärare kring bedömning och betyg samt per läsår och program (antal)
PRIV BP/Husbyggnad
Aktivitet
TE
BP/Husbyggnad
Intern utbildning
Extern utbildning
Ämneskonferenser
Gemensam hela HG
Enskild handledning med skolledning

Totalt
7.1.2 Ärende/klagomål gällandebrist på likvärdig och rättvis bedömning per program och årskurs (antal)
Program
Åk 1
Åk 2
Åk 3

Totalt
Resultat
Analys
Åtgärder

7.2 Mentorssamtal/ISP, utvecklingssamtal och betygssamtal per elev och årskurs
Mål och arbetssätt
7.2.1 Genomförda och mentorssamtal om ISP, utvecklingssamtal och betygssamtal
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(dokumenterade i ISP) per elev och årskurs (antal)
Aktivitet
Åk 1 Antal elever
Mentorssamtal m ISP som underlag
Utvecklingssamtal
Betygssamtal

Åk 2 Antal elever

Åk 3 Antal elever

Totalt

7.3 Bedömning och betyg/Elevperspektiv
Mål och arbetssätt
7.3.1 Kunskap och information ISP
ISP m målsättningar, genomgång av kursmål, förståelse av betygskriterier, antal mentorsamtal,
utvecklingssamtal, betygssamtal, behov av stöd.
Resultat
Analys
Åtgärder
8 Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Mål och arbetssätt
8.1 Projekt i samverkan med företag/högskola/övrig extern samverkan förutom APU per program och
Årskurs (antal
Program
Företag
Högskola
Övr extern samverkan

Totalt

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )

( )

8.2. Företag, högskolor och övriga externa partners per program och läsår (antal)
Läsår
Företag
Högskola

Övr extern samverkan

Totalt
8.3 Information, vägledning och val angående/studier och yrkesliv (antal)
Program
Information
Vägledning

Studie‐ och yrkesval

Totalt
8.4 Studiebesök, gästföreläsare och övr externa aktiviteter per program och årskurs (antal)
Program
Studiebesök
Gästföreläsare
Övr extern aktiviteter

Totalt

Resultat
Analys
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Åtgärder
Utbildningsval – arbete och samhällsliv /elevperspektiv
Lokala kursplaner och momentplaneringar med betygskriterier
Individuell studieplan med målsättningar
Mentorssamtal, utvecklingssamtal och betygssamtal
Bedömning och betyg/elevperspektiv
Resultat
Analys
Åtgärder
9 Övrigt
Mål och arbetssätt
9.1 Livsstil och hälsa
Mål och arbetssätt
9.1.1 Elever i hälsosamtal i åk 1 per program och årskurs (antal)
Program
Åk 1

Åk 2

Åk 2

Totalt antal elever per årskurs

9.1.2 Elevbesök/ärenden skolsköterska, skolkurator, skolläkare samt remitterande till annan
vård/behandling per program (antal)
Program
Skolsköterska
Skolkurator
Skolläkare
Remiss: annan
vård/behandling

Totalt antal besök
9.2.3 Aktiviteter främjande livstil och hälsa per program och åk (antal)
Program
Hälsobarometer
Föreläsning

Aktivitet

Aktivitet

Totalt antal elever
Resultat
Analys
Åtgärder
9.2 Mental träning
Mål och arbetssätt
9.2.1 Aktiviteter främjande internationella perspektiv per program och årskurs (antal)
Program
Åk 1
Åk 2

Åk 2

Totalt antal aktiviteter per årskurs
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Resultat
Analys
Åtgärder

10 Rektors sammanfattande bedömning ur ledarperspektiv Resp rektorer
Mål och arbetssätt
Resultat
Analys
Åtgärder
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Deltagarenkät AO Gy STANDARD HG

Här följer ett antal frågor om vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid
att besvara dessa.
Kön.

q
q

Man
Kvinna

Jag är nöjd med min utbildning.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag kan rekommendera min gymnasieskola till andra.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag känner mig trygg på min skola.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q

1
2
3
4

q

5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att det är arbetsro i skolan.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Varför är du inte nöjd med arbetsron i skolan?

q
q
q
q
q
q

Jag störs av buller utanför skolan.
Lokalerna är dåligt disponerade och/eller bullerdämpade.
Mina lärare klarar inte av att hålla ordning i klassrummet.
Det finns inga ordningsregler.
Andra elever stör mig.
Annat (skriv i kommentarfältet) ___________

Jag upplever att lärarna bemöter mig på ett positivt sätt.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att personalen ingriper/motverkar aktivt om någon behandlas illa.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag har haft utvecklingssamtal med min mentor.

q
q

Ja
Nej

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att utvecklingssamtalet känns meningsfullt.

q
q

Ja
Nej

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att undervisningen har en god kvalitet.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att mina lärare samverkar mellan ämnena.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att skolan bistår med resurser och extra hjälp om jag behöver det.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Mina lärare har informerat mig om kunskapskraven för betygsstegen.

Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag är nöjd med det inflytande som jag har i skolan.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag känner till kunskapsmålen.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag är nöjd med den information jag får varje termin om hur mycket jag har lärt mig.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag är nöjd med den information och vägledning jag fick inför gymnasievalet.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag upplever att lärarna är kunniga i sina ämnen.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q
q
q

1
2
3
4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Jag tycker att rektorn på min skola är bra.
Skala 1->5: 1 = Instämmer inte alls; 5 = Instämmer helt

q
q
q

1
2
3

q
q

4
5

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Övriga kommentarer?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Åtgärdsprogram
Grunduppgifter
Datum:
Elevens namn:
Klass och årskurs:
Deltagare vid detta möte:

Tidigare åtgärder
Finns tidigare utarbetat åtgärdsprogram
Ja
Nej
Datum för senast upprättade åtgärdsprogram:
Sammanfattning av eventuella nuvarande åtgärder:

Pedagogisk utredning sammanfattning
Pedagogisk utredning som ligger till grund för detta åtgärdsprogram
Datum:
Utredare:
Syfte med detta åtgärdspgrogram (sammanfattande slutsatser om elevens behov relaterat till
ämnesplaner, examensmål och kunskapskrav):
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Planerade åtgärder/insatser utifrån elevens behov
Ämne/ämnen

Organisationsnivå (skola)
Mål/förväntat resultat:

Elevens behov:

Hur ska elevens behov tillgodoses, åtgärder/insatser:

Hur ska åtgärder/insatser följas upp och utvärderas:

Ansvarig för åtgärder/insatser på organisationsnivå:

Gruppnivå (klass, undervisningsgrupp)
Mål/förväntat resultat:

Elevens behov:

Hur ska elevens behov tillgodoses, åtgärder/insatser:

Hur ska åtgärder/insatser följas upp och utvärderas:

Ansvarig för åtgärder/insatser på gruppnivå:

Individnivå (elev)
Mål/förväntat resultat:

Elevens behov:
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Hur ska elevens behov tillgodoses, åtgärder/insatser:

Hur ska åtgärder/insatser följas upp och utvärderas:

Ansvarig för åtgärder/insatser på gruppnivå:

Uppföljning och utvärdering
Detta åtgärdsprogram ska följas upp (datum):

Samråd med elev och vårdnadshavare (för omyndig elev)
Elevens syn på åtgärderna/insatserna:

Vårdnadshavarnas syn på åtgärderna/insatserna:

Underskrift (ej krav)
Elevens underskrift

Datum:

Vårdnadshavares underskrift

Datum:
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Beslut
Detta åtgärdsprogram för
(elevens namn):
har upprättats att gälla för tiden enligt 3 kap 9 § Skollagen (2010:800)
(fr.o.m. ‐ t.o.m.)

Underskrift av rektor:

Detta beslut om åtgärd/insats kan kompletteras med något/några av följande beslut

Beslut om enskild undervisning
Av åtgärdsprogrammet framgår att
(elevens namn)
ska ges särskilt stöd i enskild undervisning följande period, enligt 3 kap 11 § Skollagen (2010:800)
(fr.o.m. ‐ t.o.m.). Omfattningen är tim/vecka (antal)

Underskrift av rektor

Beslut om anpassad studiegång
Av åtgärdsprogrammet framgår att
(elevens namn)
ska ges särskilt stöd i form av anpassad studiegång följande period, enligt 3 kap 12 § Skollagen
(2010:800)
(fr.o.m. ‐ t.o.m.)

Beslutet innebär att en avvikelse från timplanen görs enligt bilaga anpassad studiegång
Underskrift av rektor
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Överklagan
Rektors beslut får överklagas enligt 28 kap 16 § Skollagen (2010:800) som lyder:
Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om
1. åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 §,
2. särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11 §, eller
3. anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 §
Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket 1 ska nämnden antingen fastställa eller
upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det
behövs, visas åter till rektorn för ny prövning
Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till skolan.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen anges det överklagade beslutet, den ändring av
beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet. Överklagandet ska ha inkommit
till skolan inom 3 veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Skola
Hermods gymnasium
Brahegatan 10
114 37 Stockholm
Besöksadress: Brahegatan 10, Olof Palmes gata 31
Rektor: Mari Isacson
Tel: 08‐410 251 06
e‐post: mari.isacson@hermods.se

Huvudman
Hermods AB
Warfvinges väg 33
SE‐112 51 Stockholm
www.hermods.se
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Pedagogisk utredning
Beslut om att genomföra pedagogisk utredning för gällande elev taget av rektor
Datum:

Grunduppgifter
Datum:
Elevens namn:
Klass och årskurs:
Utredning utförs av (namn och befattning):

Behovsformulering
Vilka frågeställningar ligger till grund för den pedagogiska utredningen:
Föreligger anmälan till rektor om risk att ej uppnå minst betyg E i kurser (vilka kurser)?
Har skolan kännedom om eventuella särskilda behov hos eleven (beskriv vilka):

Ämneslärares utlåtanden:
Vilka ämneslärare har lämnat utlåtande (bifoga varje ämneslärares utlådande):
1.
2.
osv

Utlåtande från elevhälsan
Vilka i elevhälsan har lämnat utlåtande (bifoga utlåndande)
1.
2.
osv

Närvaro
Elevens totala frånvaro de senaste fyra veckorna:
Beskriv eventuella mönster i elevens frånvaro:
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Organisationsnivå (skola)
Hur och vilka resurser används på skolan för att tillgodose elevens behov?

Har personalen informerats om elevens behov:

Gruppnivå (klass, undervisningsgrupp)
Görs anpassning av undervisning, uppgifter och examinationer för elevens behov?
Ja, i följande ämnen:
Nej, i följande ämnen:
Se bifogade ämneslärares utlåtande

Individnivå (elev)
Vilka är elevens intressen och starka sidor i skolan?

I vilka situationer uppvisar eleven motivation och vilja i skolan?

Vilka ämnen/situationer i skolan fungerar bra? Analysera varför

I vilka situationer och hur yttrar sig elevens svårigheter?

Beskriv elevens förmåga till koncentration, impulskontroll och uthållighet

I vilka situationer i skolan uppvisar eleven en god koncentrations‐ och uthållighetsförmåga?

Beskriv elevens förmåga till problemlösning och kritiskt tänkande/argumentation
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Beskriv elevens förmåga att ta muntliga och skriftliga instruktioner enskilt respektive i grupp

Beskriv elevens förmåga att börja och avsluta en uppgift samt byta fokus från en uppgift till en
annan

Beskriv elevens förmåga att strukturera, organisera samt planera sin dag i skolan

Beskriv elevens förmåga att strukturera studier och förbereda sig inför uppgifter och examinationer

Beskriv elevens syn på sin egen aktivitet på lektioner

Beskriv elevens syn på sin egen närvaro/frånvaro i skolan

Samråd med elev och vårdnadshavare (för omyndig elev)
Har utvecklingssamtal genomförts (inhämta information från mentor)?

Sammanfattning av elevens syn sin skolsituation:

Sammanfattning av vårdnadshavares syn på skolsituationen:
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Beslut
Utifrån denna pedagogiska utredning, med hänvisning till
Skollagen (2010:800) 3 kap 9 §, beslutar rektor om att
åtgärdsprogram ska utformas

Datum:

Utifrån denna pedagogiska utredning, med hänvisning till
Skollagen (2010:800) 3 kap 9 §, beslutar rektor om att
åtgärdsprogram inte ska utformas

Datum:

Underskrift:

Underskrift:

Överklagan
Rektors beslut får överklagas enligt 28 kap 16 § Skollagen (2010:800) som lyder:
Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om
1. åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 §,
2. särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11 §, eller
3. anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 §
Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket 1 ska nämnden antingen fastställa eller
upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet upphävs ska ärendet, om det
behövs, visas åter till rektorn för ny prövning
Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till skolan.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen anges det överklagade beslutet, den ändring av
beslutet som begärs samt de skäl som åberopas för överklagandet. Överklagandet ska ha inkommit
till skolan inom 3 veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

Skola
Hermods gymnasium
Brahegatan 10
114 37 Stockholm
Besöksadress: Brahegatan 10, Olof Palmes gata 31
Rektor: Mari Isacson
Tel: 08‐410 251 06
e‐post: mari.isacson@hermods.se

Huvudman
Hermods AB
Warfvinges väg 33
SE‐112 51 Stockholm
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§ 45
Dnr 2014/UN0066 612
Remiss – Ansökan från Hermods AB om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Borås Stad
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om nyetablering i Borås för Hermods
Gymnasium Borås med utbildningarna Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och
kommunikation. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik, samt
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2015/2016.

De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås såväl i
kommunal som fristående regi. Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det
innebära att det läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de
aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna
verksamheten.
Yrkanden
Anna Svalander (FP), Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M), Birgitta Hedström (M),
Anna-Lena Svensson (C) och Per Flensburg (MP) yrkar att nämnden tillstyrker
ansökan.
Helene Sandberg (S), Hicham El-Horr (V) och Anders Jonsson (S) yrkar att nämnden
avslår ansökan.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner Anna Svalanders
(FP), Birgitta Bergmans (M), Marie Fridéns (M), Birgitta Hedströms (M), Anna-Lena
Svenssons (C) och Per Flensburgs (MP) förslag med övervägande ja besvarad.
Omröstning begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till Anna Svalanders m.fl. yrkande
Nej innebär bifall till Helene Sandbergs m.fl. yrkande
Vid omröstningen röstas ja av Birgitta Bergman (M), Marie Fridén (M), Birgitta
Hedström (M), Anna-Lena Svensson (C), Per Flensburg (MP) och Anna Svalander (FP)
samt nej av Helene Sandberg (S), Hicham El-Horr (V) och Anders Jonsson (S).
Utbildningsnämnden har således med 6 röster mot 3 beslutat i enlighet med Anna
Svalanders (FP), Birgitta Bergmans (M), Marie Fridéns (M), Birgitta Hedströms (M),
Anna-Lena Svenssons (C) och Per Flensburgs (MP) yrkande.
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Helene Sandberg (S), Hicham El-Horr (V) och Anders Jonsson (S) reserverar sig mot
beslutet.
Per Flensburg (MP) lämnar en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 1 till protokollet).
Beslut:
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.
Vid protokollet
Eva Lindström
Nämndsekreterare
Justeras
Anna Svalander
Ordförande

Helene Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 mars 2014.
Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Eva Lindström
Nämndsekreterare

Protokollsanteckning, ärende 11, 12 och 13 vid utbildningsnämndens i Borås möte 25 mars 2014!

!
!
Tre privata gymnasier har sökt tillstånd att starta nya utbildningar i Borås. Det är:	

!

1. Lärande i Sverige AB som vill utöka befintlig verksamhet vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildning:
Hotell- och turismprogrammet med inriktningen Turism och resor. 15 elever i tre årskurser, totalt 45 elever	

2. Hermods AB:s ansöker om nyetablering i Borås för Hermods Gymnasium Borås med följande utbildningar:	

1. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation Totalt antal sökta platser åk 1: 80. Fullt utbyggt 240 platser	

2. Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik. Totalt antal sökta platser åk 1: 60. Fullt
utbyggt 180 platser	

3. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap. Totalt antal sökta platser åk 1: 30. Fullt
utbyggt 90 platser	

3. Nya Designgymnasiet AB: ansöker om nyetablering i Borås för Designgymnasiet Borås med följande utbildningar:	

1. Hantverksprogrammet med inriktningen Textil design. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45
platser	

2. Teknikprogrammet med inriktningen Design och produktutveckling, Totalt antal sökta platser åk 1:15.
Fullt utbyggt 45 platser 	

3. Estetiska programmet med inriktningen Bild och formgivning. Totalt antal sökta platser åk 1: 15. Fullt utbyggt 45 platser	

Miljöpartiet de Gröna har av tradition en välvillig inställning till friskolor. Men denna har väsentligt rubbats i samband med de skandaler som avslöjats i media. Bland annat är vi eniga med både Jan Björklund och Anders Borg
om att riskkapitalister inte hör hemma i den svenska skolan. Nya Designgymnasiet hör till Akademediakoncernen, vars moderbolag finns på Guernsey. Av den ekonomiska redovisningen framgår att man avsätter 160 milj
till koncernbidrag, att man delar ut 4 milj till de anställda i vinstandelar och att man har kortfristiga skulder till
koncernen på 474 miljoner. Dessutom visar redovisningen en tredubbling av rörelseresultatet från 2012 till
2013. Detta på en fördubbling av intäkterna.	


!

I sanningens namn skall dock erkännas att Nya Designgymnasiet har en mycket väl genomtänkt ansökan och det
finns alla planer (här kallade ”standarder”) som man kan önska. Emellertid kan man ifrågasätta den intresseundersökning som gjorts. Frågan som ställs är: ”Om du hade möjlighet skulle du då välja program X på Nya Designgymnasiet?” Detta kan lätt tolkas som ”Om du var behörig, skulle du då välja program X?”. Det är oklart hur
mycket eleverna vet om Nya Designgymnasiet och de aktuella programmens inriktning. Därför är jag skeptisk
mot denna undersökning. När det gäller APL, som är för friskolor vanligt problem, hävdas i texten att man har
goda kontakter med många företag, men det redovisas bara ett avtal. 	


!

Borås kommunala gymnasier är fullt belagda och det skulle därför behövas en avlastning i de stora programmen
på främst Bäckäng. Men Nya Designgymnasiet riktar in sig på en smal grupp av elever, som för närvarande finns
på kommunala skolor. Om ansökan beviljas är det stor risk att man sitter med ett antal halvfulla klasser och med
obehöriga lärare. Jag anser därför att Nya Gymnasiets ansökan inte ska tillstyrkas.	


!

Vad gäller Hermodsgymnasiet är det just detta man riktar in sig på. Man ansöker om utbildning i ett antal stora
program som om de komne till stånd troligen skulle innebära en stor lättnad i trycket på de stora gymnasierna.
Hermods är dessutom en fin gammal skola, som grundades 1898, fjärran från riskkapital på Guernsey. Jag anser
därför att Hermods ansökan kan tillstyrkas.	


!

Beträffande den sista skolan, Lärande i Sverige, så riktar man sig där också in på ett avgränsat program, Hotell
och turism. Någon intresseundersökning har ännu inte gjorts, men jag förmodar att nuvarande kommunala utbud ungefär täcker behovet. Så återigen riskerar vi att stå med halvfulla klasser. 	


!

I övrigt kan man notera att skolan i fjol fick anmärkning av skolinspektionen för att betygssättningen var otydlig.
Detta har emellertid rättas till. Jag noterar också att man anser att befintliga lokaler räcker till. Det innebär att
den redan befintliga undervisningen sker i stort sett halvfulla lokaler, (om jag tolkat skriften rätt!) vilket är ganska
anmärkningsvärt. Den pedagogiska modellen bygger på problemorientering, verklighetsanknytning och integrering av flera ämnen i praktiska problem. Upplägget är intressant, men är samtidigt väldigt lärareffektivt. Dessutom använder man sig av mentorer, som inte är undervisande personal. Det framgår dock inte om mentorerna
är med i de 3,3 heltidstjänster skolan ska ha när den är fullt utbyggd. Inte heller finns det någon redovisning av
APL, utan det sägs komma senare.	


!

Vad gäller ekonomin finns det uppgifter ända från 2008 och man noterar en kraftig tillväxt, från 89 milj till 282
milj i omsättning. Att notera är också att det senaste året har rörelsemarginalen ökat från 2,7% till 7,5%, avkastningen på eget kapital från 44,6% till 85%. och soliditeten från 27,5% till till 34,4%. Antalet anställda har dock
bara ökat med 21 personer. Detta är anmärkningsvärda siffror. Tiden har dock inte medgivit någon noggrannare
undersökning av företagets ekonomiska struktur.	


!

Det främsta skälet till att jag anser att Nya Gymnasiets ansökan ska avslås är emellertid den ovan nämnda risken
för halvfulla klasser, med tillhörande lärarproblem.	


!
!
!
!
!
!
	

	


!

Per Flensburg	

Miljöpartiet de gröna	
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Utbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75

2014-03-25

2014/UN0066

Kommunstyrelsen

Ansökan från Hermods AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås
stad fr.o.m. läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0172

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Hermods AB:s ansökan avser nyetablering i Borås för Hermods Gymnasium Borås
med följande utbildningar:
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap,
Beteendevetenskap samt Medier, information och kommunikation
Totalt antal sökta platser åk 1: 80.
Totalt antal platser fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 240
Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och juridik.
Totalt antal sökta platser åk 1: 60.
Totalt antal platser fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 180
Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap.
Totalt antal sökta platser åk 1: 30.
Totalt antal platser fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 90
Planerad start för samtliga utbildningar: läsåret 2015/16.
De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås såväl i kommunal
som fristående regi. Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det
läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella programmen och
inriktningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att
Utbildningsnämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten.

Utbildningsnämnden anser att fristående gymnasieskolor i Borås medför ett större
utbud av utbildningar samt en positiv konkurrens om elever och därmed en strävan
att ständigt förbättra kvaliteten på de egna utbildningarna. Nämndens inställning är att
det är eleverna som ska välja vilken skola de ska studera vid, inte politikerna.
Nämnden måste ständigt vara beredd på att anpassa sin organisation efter elevernas
val.
Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Hermods AB.

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive
Introduktionsprogrammen) går totalt 4 144 elever innevarande läsår 2013/14. Av
dessa är 3 058 boråsare. I de fristående gymnasieskolorna är antalet Boråselever 419.
(Lokal statistik 15 oktober 2013)
För läsåret 2014/15 hade Borås Stads gymnasieskolor totalt 1 626 antagningsplatser i
år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val. De övriga
introduktionsprogrammens platser tillkommer. Planerat utbildningsutbud 2014/15
för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation
läsåret 2014/15 finns i bilaga 2. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna
uppgår till 466 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val.
Antagningsstatistik för 2014/15 redovisas i bilaga 3.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 107 boråsare i årskullen sextonåringar år 2015
och 1 167 året efter. Befolkningsprognos över antal 16-åringar 2014-2019 finns i
bilaga 4. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att det till kommunens
gymnasieskolor även söker elever från näraliggande kommuner. Från och med 2011
har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning över
samverkanskommunerna finns i bilaga 5.

Hermods AB ansöker om nyetablering i Borås med Hermods gymnasieskola för
följande utbildningar:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal
platser
platser platser
platser
åk 1
åk 2
åk 3
Fullt
utbyggt

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

30

30

30

2017
90

30

30

30

90

Medier,
information
och
kommunikation

20

20

20

60

Ekonomi
Juridik
Naturvetenskap

30
30
30

30
30
30

30
30
30

90
90
90

170

510

Naturvetenskapsprogrammet
Totalt
170
170
Planerad start för utbildningarna är läsåret 2015/16.

De sökta utbildningarna bedrivs i Borås såväl i kommunal som fristående regi.
(Sammanställning i bilaga 5.) Om Hermods AB:s ansökan beviljas kan det innebära
att det läsåret 2015/16 kommer att finnas ett stort antal antagningsplatser på de
aktuella programmen och inriktningarna. Detta kan medföra att Utbildningsnämnden
måste göra omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och
lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
Utbildningsnämndens grundinställning är att ett brett utbud av utbildningar skapar en
positiv konkurrens om eleverna och att val av skola och utbildning ska göras av
eleven, inte av politikerna. Utbildningsnämnden tar inte ställning till kvaliteten i den
ansökta skolan utan utgår ifrån att Skolinspektionen gör en kvalitetsgranskning av
verksamheten inför varje beslut. Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från
Hermods AB.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Utbildningsnämnden reserverar sig mot
beslutet. Protokollsanteckning lämnas i ärendet.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1. Planerat utbildningsutbud läsåret 2014/15
2. Gymnasieskolans antagningsorganisation 2014/15.
3. Preliminär antagningsstatistik till läsåret 2014/15
4. Befolkningsprognos 16 åringar 2014-2019
5. Samverkanskommuner
6. Sammanställning program och elevantal

Bilaga 1

Planerat utbildningsutbud i gymnasieskolan läsåret 2014/15
Skola

Program

Almåsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet (Florist, Frisör, Hår- och makeupstylist,
Textil design)
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning

Bäckängsgymnasiet

Nationella program:
Estetiska programmet (Bild och formgivning, Dans, Musik, Teater)
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Designprogrammet (särskild variant)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Språkintroduktion

Sven Eriksonsgymnasiet

Nationella program:
Barn- och fritidsprogrammet (Fritid och hälsa/Nationell
idrottsutbildning, NIU)
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
International Baccalaureate (IB)
Entreprenörsprogrammet (nationell spetsutbildning)
Introduktionsprogram:
Preparandutbildning

Tullengymnasiet

Introduktionsprogram:
Preparandutbildning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Språkintroduktion
Individuellt alternativ

Bilaga 1 forts.

Skola
Viskastrandsgymnasiet

Program
Nationella program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (Estetik och media)
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet (Finsnickeri)
Industritekniska programmet (Produkt- och maskinteknik,
Svetsteknik)
VVS- och fastighetsprogrammet
Introduktionsprogram:
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Lärlingsutbildning.

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Hermods AB ansökta programmen och
inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Hermods AB

Samhällsvetenskapsprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-26
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Beteendevetenskap

317

102

186

271

90

28

4

16

17

16

25

3

17

21

30

59

6

45

49

30

Bäckängsgymnasiet
Beteendevetenskap
Drottning Blankas
gymnasium
Beteendevetenskap
Jensens gymnasium

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Medier, information och
kommunikation
Bäckängsgymnasiet

1

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Hermods AB ansökta programmen och
inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
Samhällsvetenskap

245

64

202

211

60

Bäckängsgymnasiet

Sökande fristående huvudman: Hermods AB

2

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Hermods AB ansökta programmen och
inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3

Ekonomiprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-26

Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

EKONOMI
PROGRAMMET
Ekonomi och juridik
Inriktning väls i år 2

375

153

188

295

170

15

2

8

9

30

Sven Eriksonsgymnasiet

EKONOMI
PROGRAMMET
Ekonomi
Jensens gymnasium

3

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder de av Hermods AB ansökta programmen och
inriktningarna, antal planerade utbildningsplatser på respektive skola samt antagningsstatistik per 2014-02-26.
Bilaga 3
Sökande fristående huvudman: Hermods AB

Naturvetenskapsprogrammet i Borås 2014/2015
Sökande per 2014-02-26
Inriktning/skola

Totalt antal
sökande

Sökande 14/15
Behöriga
Övriga
förstabehöriga
handssökande
sökande

Sökande
från lägeskommunen

Antal
platser
14/15

Antagna
förstahandssökande

Antagna 14/15
Antagna
Antagna
från lägesövriga
sökande kommunen

Reserver 14/15
Första
Övriga
hands- sökande
sökande

Antal
lediga
platser
14/15

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET
Naturvetenskap

279

130

242

218

90

34

4

18

27

25

Bäckängsgymnasiet

NATURVETENSKAPS
PROGRAMMET
Naturvetenskap
Jensens gymnasium

4

Bilaga 4
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande 5 åren (2014-2019)
År
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16-åringar
1 102
1 107
1 167
1 159
1 184
1 239

Källa: Borås Stad - Samhällsplanering - Stadskansliet

Bilaga 5

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 6

Sammanställning av antal kommunala och fristående gymnasieskolor som erbjuder
de av Hermods AB ansökta programmen och inriktningarna samt antal elever läsåret
2013/14.
Gymnasieskola

Bäckängsgymnasiet

Kommunal Fristående Program

X

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Inriktning

Samhällsvetenskap

Antal
elever
läsåret
2013/14*
113

Beteende170
vetenskap
Medier,
37
Information
och
kommunikation
Ekonomi
193

Juridik
86
Naturvetenskaps- Naturvetenskap 181
programmet
Jensen

X

SamhällsBeteendevetenskapsvetenskap
programmet
Drottning Blankas
X
SamhällsBeteendegymnasieskola
vetenskapsvetenskap
programmet
*Källa: Skolverket SIRIS Gymnasieskolan - Elevstatistik läsåret 2013/14

37
13

