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Marknadsplats
för271lediga lägenheter - Boplats
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens
förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för
lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att
skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access
till Boplats system.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2015-06-25 att förorda att Borås Stad tar
ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats
och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de
ges direktiv om att ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav
som gäller för att få en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala
bostadsbolagen hanterar sedan var för sig samverkan med Boplats om annonseringen
på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör också innefatta ett godkännande av att en
avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av de bostadssökande. Finansieringen i
övrig sker genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i
sitt bestånd, för närvarande 30 kronor/år.
Vid ett möte med Boplats, AB Bostäder och Stadskansliet 2016-01-14 rätades en del
frågetecken ut och praktiska hanteringsfrågor gicks igenom. En viktig del är att respektive bostadsbolag kan bestämma sin egen köhantering och villkor för uthyrning
inom systemets ram. Efter mötet klargjorde AB Bostäder sitt intresse att ansluta sig
till boplats efter inriktningsbeslut hos ägaren kommunen.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter sig till
Boplats. Boplatsen som år en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås attraktionskraft i Västsverige genom en väsentligt större exponering av lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet blir också mer transparent vilket ökar förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till
Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter. Bostadsbolagen
skall ha en transparent uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få
en lägenhet och vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar
sedan var för sig när en anslutning till Boplats kan ske.
Allianspartierna reserverar sig till förmån för sitt alternativa förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats.
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Kommunfullmäktige

Marknadsplats för lediga lägenheter - Boplats
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens förslag till
fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för lediga lägenheter i
Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen
fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med Boplats Göteborg för att
stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk
arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma
marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en kostnadseffektiv
systemlösning för en marknadsplats i Borås genom tillgång till Boplats system.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 2015-06-25 att förorda att Borås Stad tar ett
inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder
marknadsplatsen för annonsering av lediga lägenheter.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter sig till Boplats,
som är en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås attraktionskraft i Västsverige
genom en väsentligt större exponering av lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet
blir också mer transparent vilket ökar förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats.
KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 2011-3444

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)
Sammanfattning
I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en
bostadsförmedling i Borås vilket Kommunstyrelsen i december 2011 konkretiserade i ett
uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda inrättande av en sådan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012. Slutsatsen var att
en bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn
till dagens bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter.
Nämnden föreslog istället en fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats
Göteborg fungerar. En sådan lösning skulle kunna kompletteras med en utökad
rådgivning i form av ”bostadscoacher” riktad till de grupper som har svårigheter att ta
sig in på bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i
en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras
på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en
kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i Borås genom access till Boplats
system.
Miljöförvaltningens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och
vilka principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för
sig samverkan med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör
också innefatta ett godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av
de bostadssökande. Finansieringen i övrigt sker genom att de kommunala
bostadsföretagen betalar en avgift per lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30
kronor/år.
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En gemensam marknadsplats löser inte de problem som finns för resurssvagare grupper
att ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att till en del möta de intentioner som fanns i
det ursprungliga utredningsuppdraget föreslår Miljöförvaltningen att en anslutning till
Boplats kombineras med en utökad lokal information och rådgivning till
bostadssökande. Inom Borås Stad skapas en kundmottagning med två tjänster som
bostadsrådgivare, eller ”bostadscoacher”, som på en central plats i staden kan vägleda
bostadssökande i hur bostadsmarknaden fungerar och även hjälpa till med att söka
lägenheter i Boplats system. Finansieringen av en sådan kundmottagning med
information och rådgivning till bostadssökande får finansieras av Borås Stad genom
kommunbidrag. Miljö- och konsumentnämnden återkommer till detta i samband med
behandlingen av budget för 2016.
Förvaltningen är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i nuvarande
form. Antingen görs en satsning på utökad rådgivning enligt ovan eller så bör
funktionen avvecklas.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juni 2015.
Yrkanden
Ordföranden Anita Persson (V) yrkar att nämnden antar förvaltningens förslag.
Marcus Nilsen (FP) med instämmande av förste vice ordföranden Karl-Eric Nilson (C),
Katrine Andersson (M) och Per Månsson (M) yrkar att nämnden antar en reviderad
redovisning och översänder den till Kommunstyrelsen som sin redovisning.
Anledningen är att förslaget att inrätta en ny funktion med två bostadsrådgivare inte kan
tillstyrkas. Bilaga.
Andreas Bäckman (SD) yrkar bifall till Marcus Nilsens m.fl. yrkande.
Magnus Persson (S) yrkar på återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Marcus Nilsens m.fl. förslag och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
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Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar utan omröstning att anta Marcus Nilsens m.fl.
reviderade redovisning och översänder den till Kommunstyrelsen.
Bilaga.
Reservation
Mot beslutet att översända Marcus Nilsens m.fl. reviderade redovisning till
Kommunstyrelsen reserverar sig ordföranden Anita Persson (V), andre vice
ordföranden Lasse Jutemar (MP), Magnus Persson (S) och Cristina Nichta (S).
Bilaga.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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Miljö- och konsumentnämnden

Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)

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

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS
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En gemensam marknadsplats löser inte de problem som finns för resurssvagare grupper
att ta sig in på bostadsmarknaden. Men för att till en del möta de intentioner som fanns i
det ursprungliga utredningsuppdraget föreslår Miljöförvaltningen att en anslutning till
Boplats kombineras med en utökad lokal information och rådgivning till
bostadssökande. Inom Borås Stad skapas en kundmottagning med två tjänster som
bostadsrådgivare, eller ”bostadscoacher”, som på en central plats i staden kan vägleda
bostadssökande i hur bostadsmarknaden fungerar och även hjälpa till med att söka
lägenheter i Boplats system. Finansieringen av en sådan kundmottagning med
information och rådgivning till bostadssökande får finansieras av Borås Stad genom
kommunbidrag. Miljö- och konsumentnämnden återkommer till detta i samband med
behandlingen av budget för 2016.
Förvaltningen är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i nuvarande
form. Antingen görs en satsning på utökad rådgivning enligt ovan eller så bör funktionen
avvecklas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder förvaltningens redovisning till
Kommunstyrelsen som underlag för en dialog kring den fortsatta hanteringen av
utredningsuppdraget.
Ärendet

Utredningsuppdraget

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

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

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

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

Boplats Göteborg AB är en marknadsplats för främst hyresrätter med förstahandskontrakt i Göteborg. Bolaget ägs sedan det bildades 1994 till 40% av Göteborgs Stad,
30% av Fastighetsägarna GFR (dit både Göteborg och Borås hör) samt 10% vardera av
Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborgs Bostads AB.
Marknadsplatsen kan användas som en ”bostadsförmedling” genom att det är möjligt att
hantera transparenta villkor för uthyrningen av varje lägenhet och att rangordna alla
intresseanmälningar efter kötid. Bostadsföretagen som deltar lägger själva villkor för
uthyrningen utifrån de direktiv de får från sina respektive ägare. De senaste åren har allt
fler bostadsföretag inom pendlingsavstånd från Göteborg slutit samarbetsavtal med
Boplats Göteborg.
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Sida

4(5)
Datum

2015-06-18

Dnr

2011-3444

Marknadsplatsen finansieras genom att en avgift på 100 kronor/år tas ut av de
bostadssökande samt att de fastighetsägare som inte ingår bland bolagets ägare betalar en
avgift per lägenhet i sitt bestånd. För rådgivningen till de bostadssökande finns ett
kommunbidrag från Göteborgs Stad.
Styrelsen i Boplats Göteborg AB har i oktober ställt sig positiv till ett samarbete med
Borås Stad om att utveckla marknadsplatsen så att den täcker ett större geografiskt
område som motsvarar arbetsmarknadsregionen (bilaga 4).
Förslag till införande av en marknadsplats för lediga lägenheter i Borås

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

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

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

2015-06-18

Dnr

2011-3444

Utökad rådgivning

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

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

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:

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

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Alternativt förslag till skrivelse - Marknadsplats för lediga
lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)

Med annledning av att vi inte avser tillstyrka förslaget om att inrätta en ny funktion under
nämnden med två stycken bostadsrådgivare, eller så kallade bostadscoacher, vill vi yrka på den
bifogade alternativa redovisningen till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Att Nämnden antar den reviderade redovisningen som bifogats och sänder den som sin
redovisning till Kommunstyrelsen
Marcus Nilsen Folkpartiet Liberalerna
Karl-Eric Nilsson Centerpartiet
Katrine Andersson Moderaterna
Per Månson Moderaterna

Bilaga
Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats Borås
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2011/KS0779)

Sammanfattning
I Budget 2011 tog Kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att inrätta en bostadsförmedling
i Borås vilket Kommunstyrelsen i december 2011 konkretiserade i ett uppdrag till Miljö- och
konsumentnämnden att utreda inrättande av en sådan.
Miljö- och konsumentnämnden redovisade sin utredning i april 2012. Slutsatsen var att en
bostadsförmedling i traditionell mening inte är något rimligt alternativ med hänsyn till dagens
bostadsmarknad där grundproblemet är en brist på hyreslägenheter. Nämnden föreslog istället en
fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för lediga lägenheter –
Boplats Borås – med utgångspunkt i hur Boplats Göteborg fungerar.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att ställa sig bakom Miljö- och
konsumentnämndens förslag om fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en
marknadsplats för lediga lägenheter i Borås.
Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala bostadsbolagen
fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med Boplats Göteborg för att
stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva bostadsorter i en gemensam västsvensk
arbetsmarknadsregion genom att lediga lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats.
Vidare handlar en sådan samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en
marknadsplats i Borås genom access till Boplats system.
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Miljö- och konsumentnämndens förslag är att Borås Stad tar ett inriktningsbeslut om att de
kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för
annonsering av lediga lägenheter. Vidare bör de ges direktiv om att ha en transparent
uthyrningsprocess där det blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka
principer som ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig samverkan
med Boplats om annonseringen på webbplatsen. Ett inriktningsbeslut bör också innefatta ett
godkännande av att en avgift, för närvarande 100 kronor/år, tas ut av de bostadssökande.
Finansieringen i övrig sker genom att de kommunala bostadsföretagen betalar en avgift per
lägenhet i sitt bestånd, för närvarande 30 kronor/år.
Miljö- och konsumentnämnden är tveksam till att fortsätta verksamheten vid Bostad Borås i
nuvarande form. Denna verksamhet bör annpassas till de behov som möjligen kan uppkomma
som en effekt av en anslutning till Boplats, dock skall det göras inom den nuvarande
budgetramen på en 0,25 tjänst. Uppstår inga särskilda behov av tjänsten efter anslutning till
Boplats bör verksamheten avvecklas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden översänder redovisningen till Kommunstyrelsen som underlag
för en dialog kring den fortsatta hanteringen av utredningsuppdraget.
Ärendet

Utredningsuppdraget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen 2011-12-12, Uppdrag till Miljö- och konsumentnämnden att utreda
införandet av en kommunal bostadsförmedling
Miljö- och konsumentnämndens beslut 2012-04-24, § 66
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Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:

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

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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B 1017

B 1018

Samverkan med Borås Stad

Boplats som regional marknadsplats
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Alla ägare kan följa upp hur uthyrningen gått till.

Alla bostadsföretag är transparenta med sina villkor.

De privata fastighetsägarna styr sina företag enligt
sina egna regler.

Ett alternativ till en traditionell bostadsförmedling där
kommunledningen styr genom ägardirektiv till sina
allmännyttiga bostadsföretag.

Boplats: en regional marknadsplats
i takt med regionförstoringen
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B 1019

Den funktionella arbetsmarknadsregionen år 2020
har 1 500 00 invånare

Vision för regionen
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B 1020

Infrastruktur binder ihop regionen till en
bostadsmarknad

Vision för regionen
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B 1021

B 1022

Bilden visar hur hög andel av
befolkningen (inom respektive
postnummerområde) som är
registrerade på Boplats.

Efterfrågan är redan regional
men utbudet hänger inte med

Vision för regionen
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Vision för regionen
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B 1023

B 1024

- Utbildning i systemet
- Evenemang
- Information
- Seminarier

Samverkan kring:

Varje kommun som vill ha en
egen kundmottagning för
information om
bostadsmarknaden till
medborgarna finansierar den
själv.

Vision för regionen
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Kan genomföras tämligen omgående efter beslut

Politiken kan styra tilldelning av lägenheter genom
direktiv till bostadsföretag samt följa upp att
riktlinjerna följs genom rapportsystem

Villkor för att hyra en bostad är transparenta vilket
ökar tilltron till bostadsmarknadens aktörer

Boråsarna får en bättre service då alla lediga
lägenheter finns på en webbplats

Borås stad som bostadsort exponeras i ett större
sammanhang för bostadssökare

Borås + Boplats
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B 1025

B 1026

… villkor för uthyrning i
annonserna på boplats
webbplats.

Företagen bryter ner
direktiven till en
hyrespolicy som blir ...

Politiska beslut genom
direktiv till kommunala
bolag: till exempel att
rangordna efter kötid.

Politisk styrning

AB Sandhultsbostäder
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I varje lägenhetsannons
finns länkar till
bostadsföretagen.

Alla lägenheter på samma
sida.

Lägenheter publiceras
med Boplats marknadssystem. Manuellt eller via
integration.

Uthyrningen
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B 1027

B 1028

De privata hyresvärdarna har ett eget avtal med
Boplats genom Fastighetsägarna Göteborg Första
Regionen.

Boplats har integrationer flera olika fastighetssystem
till exempel med FAST II och med Vitec.

De allmännyttiga bostadsföretagen betalar i nuläget
cirka 30 kr per år per lägenhet i sina bestånd. Då har
de full tillgång till systemet.

De bostadssökande betalar en årlig administrativ
avgift, för närvarande 100 kr per år inkl. moms, som
används för marknadssystemet och webbplatsen.

Samverkan

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

Beslut om att samverka med Boplats via annonsering
på webbplatsen.

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

Vilka beslut behövs?
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Tillskriva Göteborgs Stad för att initiera samarbetet,
så att Göteborgs Stad kan ta erforderliga beslut.

Beslut om att godkänna att Boplats tar ut en årlig
administrativ avgift av de bostadssökande. (F.n. 100
kr inkl. moms per år)

Vilka beslut behövs?
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Cirka 10 miljoner besök per år på
webbplatsen.

Cirka 150 000 registrerade sökande

40% är från privata hyresvärdar

Cirka 150 hyresvärdar annonserar mellan
7 000 och 9 000 lägenheter per år

Boplats
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Informera om bostadsmarknaden

Informera om planerade och pågående
nyproduktion

Presentera ett samlat utbud av lediga hyresrätter
från såväl kommunala som privata hyresvärdar

Boplats syfte
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Göteborgs Stadshus AB

30 %

10 %

10 %

10 %

40 %

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

Boplats Göteborgs ägare*

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

B 1033

B 1034

Boende för olika målgrupper - trygghetsboende,
studentboende, gemenskapshetsboende, etc.

Extern uthyrning och interna köer - Integration med
befintliga system

Fungerar för allmännyttiga och privata bolag i hela
regionen - olika regelverk och poängsystem

Möjlighet att följa upp uthyrningen enligt gällande
ägardirektiv

Klarar kommunfullmäktiges krav om transparens för
vad som krävs för att få en lägenhet

Boplats nya marknadssystem 2014
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Dnr 2016/KS0149

Nr 100
Kommunfullmäktige
Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i
Borås
Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemo2016-03-30
Dnr. 2016/KS0149 104
kraterna i Borås
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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E-POST
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FAX

033-35 32 00
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Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Nr 101
Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet de
Gröna
Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet
2016-04-06
de GrönaDnr.i 2016/KS0149
Borås 104
Miljöpartiet de gröna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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BESLUT
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andläggare
ecilia Bothin

1 (1)

Sammanträdesdatum 2016-02-23
2015/SDNO0158

Kommunstyrelsen

Nr 102
Trygghetsbostäder Dalsjövägen 25A
2016-03-30

Dnr. 2016/KS0222

Trygghetsbostäder, Dalsjövägen 25 A
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka ansökan om trygghetsboende av de 7
lägenheter som blivit certifierade och godkända som femstjärniga Bokvämtboende på
Dalsjövägen 25A.

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

B 1054

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Dnr 2015/KS0734

vd: Ekonomistyrning
andläggare: Martin Jakobsson

STADRESS

1 80 Borås

Nr 103
Kommunfullmäktige
Donation till Borås Stad av AB Bostäder, bidrag till
skulpturinköp
Donation
till Borås Stad av AB Bostäder, bi2016-04-06till skulpturinköp
Dnr. 2015/KS0734 046
drag
Kulturnämnden har i bilagd skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt ta
emot en donation från AB Bostäder i Borås, ett bidrag till inköp av skulpturen ”Hus
261 Klangen som säger att friheten finns” av konstnären Lars Åke Åberg.
Donationen från AB Bostäder i Borås på 200 000 kronor skulle möjliggöra för Kulturförvaltningen att köpa in skulpturen för 350 000 kronor inom årligt anslag för inköp av konst. Ett villkor för bolagets donation är att skulpturen ska stå på AB Bostäder i Borås mark.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden gör bedömningen att ett inköp av
skulpturen skulle fullborda ambitionen att få skulpturstaden Borås att växa också utanför stadskärnan och därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av skulpturen ”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas tacksamt emot.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Handläggare, telefon
Pontus Hammarén, 033-35 76 18

SKRIVELSE

Datum

2015-10-22

Sida
1(1)

Diarienummer
2015/KN0167 046

Kommunfullmäktige

Donation till Borås Stad av AB Bostäder, bidrag till
skulpturinköp
Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot en donation av
AB Bostäder, ett bidrag till skulpturinköp, en skulptur av konstnär Lars Åke Åberg
”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns”.

Bakgrund

Ett till Kulturnämnden erbjudet bidrag från AB Bostäder Borås Stad, omfattande
200 tkr, skulle möjliggöra att Kulturförvaltningen kunde köpa in en skulptur av
konstnären Lars-Åke Åberg, verksam i Sjuhärad.
Borås Stad skulle genom Borås Konstmuseums årliga anslag för inköp av konst täcka
resterande 150 tkr för att uppnå det av konstnären satta priset på 350 tkr. Ett villkor
är förbundet med bidraget, att skulpturen alltid ska stå på AB Bostäders mark.
Den aktuella skulpturen i sten Hus 261 Klangen som säger att friheten finns kan beskådas
på Norrby. Skulpturen kom på plats i samband med skulpturbiennalen 2014. Med
placeringen av denna skulptur tog skulpturbiennalen ett viktigt steg utanför den
etablerade, skulpturtäta zonen i stadskärnan. Borås Stad skulle genom ett inköp
fullborda ambitionen att få skulpturstaden att växa också utanför stadskärnan och
därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
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Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Från: lars-åke åberg [mailto:lars-ake-aberg@telia.com]
Skickat: den 9 november 2015 10:49
Till: Maria Antonsson
Ämne: skulptur
Hej!
Pontus Hammarén ville att jag skulle skicka bild på min skulptur som står på Norrby och som
är aktuell för inköp.
Bifogar två bilder.
Den finns f ö avbildad i Konstmuseets katalog för Skulpturbiennalen 2014.
Skulpturen som är i svensk diabas är 3,2 m hög.
Titel: " Hus 261.Klangen säger att friheten finns”.
”Klangen säger att friheten finns” är en strof ur Thomas Tranströmers dikt Allegro från
diktsamlingen Den halvfärdiga himlen.(1962)
Den syftar på klangen från Thomas Tranströmers egen flygel.
I min skulpturtitel syftar den på den speciella klang som uppstår då man hugger med mejsel i
den hårda diabasen.
Med vänlig hälsning
Lars-Åke Åberg
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Dnr 2014/KS0552

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 104
Upphandlingsregler
2016-04-06
Dnr. 2014/KS0552 050
Upphandlingsregler

Kommunfullmäktige

Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade den 17 september 2015 att tillstyrka nya upphandlingsregler samt ny uppförandekod, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för beslut i
Kommunfullmäktige.
Tekniska nämndens förslag
Tidigare regler är gamla och har upphört att gälla. De är inte heller längre ändamålsenliga. Framtaget förslag är därför helt omarbetat. Förslaget har remitterats till kommunens nämnder och bolag. Av dessa har 21 valt att svara, varav 11 har tillstyrkt, 7
har avstyrkt och 3 har avstått från att till- eller avstyrka. Bilagt framgår Tekniska
nämndens svar på inkomna synpunkter samt inkomna remissyttranden.
Föreslagna regler utgår från att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Upphandlingar ska präglas av effektivitet,
kompetens och samverkan, och den konkurrens som finns ska tas tillvara. Reglerna
omfattar alla Borås Stads nämnder och bolag samt de föreningar och stiftelser där
Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen.
Reglerna fastställer att kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och
ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde
framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Föreslagen uppförandekod är uppbyggd på CSR, företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet, och ersätter den tidigare
beslutade koden som motsvarade TCO: s uppförandekod. Bland annat krävs att leverantörerna följer ILO: s kärnkonventioner.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt med enhetliga regler för såväl
nämnder och bolag, samt att verka för kommunens gemensamma bästa framför ett
enskilt intresse.
Det är främst bolagen som i sina remissvar avstyrker förslaget med hänvisning till att
de enligt aktiebolagslagen måste se till bolagets bästa framför koncerngemensam
nytta. Kommunstyrelsen anser, liksom Tekniska nämnden i sina kommentarer, inte
att detta är motstridande. Upphandlingsreglerna syftar till att skapa förbättrade ekonomiska villkor, genom samverkan och stordriftsfördelar. Syftet är inte att bolagen
ska tvingas ingå icke affärsmässiga avtal. Oavsett ovanstående ska bolagen arbeta för
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aktieägarnas bästa, vilket överensstämmer väl med att verka för Borås Stads gemensamma bästa. Att bolagen ska följa kommunens styrdokument för upphandling och
verka för samordning framgår dessutom sedan tidigare i bolagens ägardirektiv.
Av inkomna remissvar framkommer ett antal synpunkter och önskemål om förtydliganden. Dessutom tydliggörs av främst bolagens svar att kommunkoncernen rymmer
ett brett spektra av verksamheter som bedrivs under skilda förutsättningar. Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att Upphandlingsavdelningen arbetar aktivt ut
mot nämnder och bolag för att skapa en nödvändig tydlighet i hur upphandlingsreglerna ska tolkas och efterlevas, bland annat genom tillämpningsföreskrifter. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna tillförs lydelsen ”Kommunstyrelsen utfärdar tilllämpningsföreskrifter till dessa regler"”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Kommunstyrelsen utfärdar tilllämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05

2015-09-17

Dnr 2014/486 571

Kommunfullmäktige

Regler för upphandling jämte tillämpningsföreskrifter
Tekniska nämndens förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka upphandlingsreglerna samt vidaresända dessa
till Kommunfullmäktige för beslut.

Tekniska nämndens uppdrag

Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och
miljömässiga hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funktion, rätt kvalitet, och leverans på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen och sakkunniga i verksamheten. Upphandlingar ska präglas av effektivitet,
kompetens och samverkan, och ta vara på den konkurrens som finns. De krav som
ställs ska vara tydliga, transparanta, proportionella, förutsägbara och ickediskriminerade.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av
samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Reglerna gäller utöver lagen om offentlig upphandling (LOU) all Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. De omfattar alla Borås
Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Tekniska nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler.
Regler för upphandling har varit ute på remissrunda bland förvaltningar och bolag.
Inkomna synpunkter har behandlats vilket i sin tur har lett till revidering och förtydligande av det tidigare förslaget på regler för upphandling.
Vad gäller tillämpningsföreskrifterna och övrigt tillhörande dokumentation tas beslut
av Tekniska nämnden villkorat att föreslagna upphandlingsregler antas av Kommunfullmäktige.
TEKNISKA NÄMNDEN
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

B 1068

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

2

Bilagor:

- Regler för upphandling
- Tillämpningsföreskrifter
- Förkortningar
- Upphandlingsmatris
- Sammanställning på yttrande och svar

B 1069

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Tekniska nämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tekniska nämnden
Dokumentet gäller till och med: 2019
2 Upphandlingsregler
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Regler för
upphandling
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen
och sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den
konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella,
förutsägbara och icke-diskriminerande.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Reglerna gäller, utöver lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om valbarhetssystem (LOV), all Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.
De omfattar alla Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där
Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla dessa i
ordet ”kommunen”.
Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad kravställning, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att se även till
kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger bl.a. att medverka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av Upphandlingsavdelningen i medverkan av den mest lämpliga kompetensen i verksamheterna
för de aktuella varorna eller tjänsterna. Tekniska nämnden tillsätter Upphandlingsrådet som
avgör vilka intressen som är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns i
övergripande ramavtal. Ingångna avtalen ska användas, och avrop ska ske enligt avtal. Om
ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter om
det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna förvaltningar
Upphandlingsregler 3
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och bolag utan även med andra kommuner och kommunala bolag, kommunförbund, landsting och statliga myndigheter.
Verksamhetsövergripande upphandlingar
Verksamhetsövergripande upphandling ska ske där det finns ett gemensamt behov hos flera
förvaltningar, bolag eller samarbetsparter. Upphandlingen ska genomföras av Upphandlingsavdelningen eller någon av de deltagande verksamheterna.
Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för kontroll av behov,
upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Saknas kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.
Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske när behovet endast berör en verksamhet. Saknas
kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.
Direktupphandling
Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar räknas samman. Den som upphandlar måste därför kontrollera både avtalets totala värde och liknande
direktupphandlingar, även som löper över flera år.
Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara. Direkt-upphandlingar ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett halvt basbelopp behöver dock inte
konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från direktupphandlingsreglerna, t.ex. om
endast en leverantör är aktuell. Sådana avsteg ska rapporteras skriftligt till Upphandlingsavdelningen med motivering.
Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från lagen om
offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall. Saknar verksamheten
kompetens för prövningen ska jurist på Stadskansliet tillfrågas.

4 Upphandlingsregler
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Förhållningssätt
Affärsetik
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk.
Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda
därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.
Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en
nära affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land
där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören betalat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen
ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Vi ska
välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören
ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen
grundas på livscykeln. Förfrågningsunderlaget ska tydligt visa vilka parametrar som ingår.
Kraven måste vara proportionerliga, ha en koppling till varan eller tjänsten, vara möjliga att
kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra regioner eller länder.
Sociala och etiska hänsyn
Borås Stad ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska tas hänsyn till ILO:s konventioner
om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att leverantörens verksamhet följer lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive arbetarskydd,
arbetsmiljö och minimilön.

Upphandlingsregler 5
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I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som anställda i
kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i verksamheten. Villkor
om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra upphandlingar.
Tilldelningsbeslut
Upphandlingschef har delegation att fatta tilldelningsbeslut vid samordnade upphandlingar
samt vid verksamhetsövergripande upphandlingar som har genomförts av Upphandlingsavdelningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte genomförs av Upphandlingsavdelningen ska tilldelningsbeslut fattas av parterna var för sig eller av den part som företräder
de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska tilldelningsbeslut fattas av nämnd eller enligt delegation.
Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för såväl varor som
tjänster.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Upphandlingsavdelningen att träffa avtal vid samordnad upphandling.
Skyldighet att använda avtal
Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare
Om inte annat beslutas har upphandlingschefen, vid samordnade upphandlingar, delegation
att underteckna avtal, besluta om förändringar och förlängning av avtal, samt att godkänna
överlåtelse till ny leverantör vid företagsövertagande.
Vid verksamhetsövergripande upphandling ska avtalet undertecknas av upphandlingschefen
förutsatt att upphandlingen genomförts av Upphandlingsavdelningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte har genomförts av Upphandlingsavdelningen ska avtalet undertecknas av parterna var för sig eller av den part som företräder
de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska avtal tecknas av
nämnd eller enligt delegation.
6 Upphandlingsregler
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Registrering och förvaring
Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. Avtalsdatabasen ska vara
tillgänglig via kommunens intranät. Direktupphandlingar registreras i direktupphandlingsmodulen.
Uppföljning och kontroll
Upphandlingen ska innehålla vitesklausuler och ge kommunen rätt att häva hela avtalet vid
en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar för eventuella
underleverantörer som för sig själv.
Upphandlande myndighet ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor och
tjänster. Kommunen kan anlita oberoende kontrollör eller myndighet för kontroll. Kommunen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om lagar och avtal följs.
Ansvar
Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser
sker till avtalade villkor och att beloppsgränser kopplade till upphandling inte överskrids.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ska strategiskt styra koncernöverskridande upphandlingsverksamhet
samt vara kommunens kompetenscentrum och inköpscentral.
Upphandlingsrådet
Tekniska nämnden utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer. Rådets
uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med utgångspunkt i
att skapa synergi för hela koncernen.
Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.

Upphandlingsregler 7
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Tekniska nämnden

Sida
1(1)

Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05

2015-09-17

Dnr 2014/486 571

Kommunfullmäktige

Borås Stads uppförandekod
Tekniska nämndens förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads uppförandekod samt att vidaresända dessa till Kommunfullmäktige, för beslut.

Tekniska nämndensuppdrag

Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn.
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet.
Denna uppdaterade uppförandekod som är uppbyggd på CSR ska ersätta den tidigare
beslutad uppförandekod (motsvarande f d TCO’s ).
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson

Bilaga:

- Borås Stads uppförandekod
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UPPFÖRANDEKOD
Borås Stads (avtalspartners) ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin
verksamhet.
Leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden
vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
•

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,

•

FN:s barnkonvention, artikel 32,

•

Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt

•

Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som
gäller i tillverkningslandet.

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER
Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en
miniminivå för de anställdas villkor.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp,
politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där
föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda
får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den
lagliga gränsen och övertid ska vara betald.
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MILJÖ
Leverantören ska ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt
avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan
och naturen säkert sätt.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska
informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång
till och använda relevant skyddsutrustning.

INSPEKTIONER
Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under dokumentet intygas att
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta
dokument.
Underskriften ger oss rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets
krav efterlevs.

---------------------------------------

--------------------------------------

Datum

Företagets namn

---------------------------------------

--------------------------------------

Signatur

Namnförtydligande
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Yttrande angående Regler för upphandling
Inledning
Regler för upphandling har på remiss behandlats av Borås Stads förvaltningar och bolag. Av
dessa har 21 valt att svara. Av de förvaltningar och bolag som svarade på remissen har 11
tillstyrkt, 7 avstyrkt och 3 avstått från att svara.
I de yttranden som har inkommit har det avgivits flera intressanta kommentarer och
invändningar gällande olika delar av regler för upphandling. Dessa har behandlats och nedan
lämnas svar och förtydliganden kring de olika kommentarerna och invändningarna.

Kommunens gemensamma bästa
•

Kommunens gemensamma bästa bör framgå ännu tydligare
Svar: Kommunens gemensamma bästa är grunden för regler för upphandling. Det
framgår redan tydligt i reglerna. Men med tanke på att reglerna är ett övergripande
dokument så bör det inte regleras för detaljerat för att inte riskera att allt för snäva
ramar skapas.

•

Kommunens gemensamma bästa har inte företräde framför bolagens egna
intressen
Svar: Bestämmelser kring bolagen finns i såväl kommunallagen som
aktiebolagslagen. För bostadsbolagen finns även bestämmelser i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen). Det finns inga
bestämmelser i någon av dessa lagar som invänder mot att bolagen ser till
kommunens gemensamma bästa.
Den enda bestämmelsen i allbolagen som har relevans för frågan är att det i 2 § anges
att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Regler för upphandling
innebär inte något hinder från att bedriva verksamheten enligt affärsmässiga
principer, att genomföra gemensamma upphandlingar kan snarare innebära en
minskning av kostnaderna, eftersom det vid större volymer är lättare att upphandla
varor, tjänster och entreprenader med bättre villkor, utan att kompromissa kring
verksamhetens behov.
Aktiebolagslagen föreskriver att om inget annat framgår av bolagsordningen ska
bolaget syfte anses vara att generera vinst, dock så framgår det av bolagens
bolagsordningar att dessa har givits ett annat syfte än att vara vinstdrivande. Oavsett
så får bolagets syfte anses vara att arbeta för aktieägarnas bästa. Eftersom bolagen
ägs av kommunen ska det inte vara något kontroversiellt i att bolagen ska medverka
till Borås Stads gemensamma bästa.
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Bolagens intresse kan aldrig anses ha företräde framför kommunens gemensamma
bästa.
•

Upphandlar via inköpscentraler
Svar: Förvaltningar och bolag ansvarar själva för sina verksamhetsspecifika
upphandlingar och kan genomföra dessa via olika inköpscentraler. De ska
dock fortfarande kontrollera om det finns andra förvaltningar och bolag som
har samma behov och om så är fallet genomföra en verksamhetsövergripande
upphandling, även denna kan genomföras via en inköpscentral.
Vid samordnade upphandlingar genomförs dessa via
upphandlingsavdelningen. Skulle det visa sig att en inköpscentral kan
genomföra bättre upphandlingar finns det ingen anledning att inte använda de
avtalen för hela Borås Stads räkning för att bidra till kommunens
gemensamma bästa.
De olika varianterna av upphandlingar

•

Förtydliga begreppet verksamhetsövergripande
Svar: Regler för upphandling har uppdaterats så att det tydligare framgår att det finns
tre varianter av upphandlingar: verksamhetsspecifika, verksamhetsövergripande och
samordnade.
De verksamhetsspecifika upphandlingarna används när det är ett behov som är
specifikt för en verksamhet, ingen annan av Borås Stads verksamheter har samma
behov. Verksamhetsspecifika upphandlingar kan utföras av upphandlingsavdelningen
genom att verksamheten lämnar in en beställning till upphandlingsavdelningen. Det
är även möjligt för verksamheten att själva utföra upphandlingen, dock så ska den
utföras i enlighet med regler för upphandling. Genomförs upphandlingen av en nämnd
eller ett bolag ansvarar den för samtliga delar av upphandlingen, exempelvis kontroll
av om det finns ytterligare förvaltningar och bolag som har samma behov, kontroll av
leverantörer, avtalsuppföljning och avtalsfrågor.
De verksamhetsövergripande upphandlingarna blir aktuella när flera nämnder eller
bolag, men inte alla, har behov av samma sak. Verksamhetsövergripande
upphandlingar kan genomföras antingen av upphandlingsavdelningen eller av någon
av de deltagande nämnderna eller bolagen. Genomförs upphandlingen av
upphandlingsavdelningen ska en beställning lämnas in av någon av de deltagande
förvaltningarna eller bolagen. Genomförs upphandlingen av en nämnd eller ett bolag
ansvarar den för samtliga delar av upphandlingen, exempelvis kontroll av om det
finns ytterligare förvaltningar och bolag som har samma behov, kontroll av
leverantörer, avtalsuppföljning och avtalsfrågor.
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Samordnade upphandlingar genomförs av upphandlingsavdelningen och samtliga
förvaltningar och bolag är deltagare i upphandlingarna. Det handlar om
upphandlingar av varor eller tjänster som samtliga förvaltningar och bolag använder
sig av, exempelvis möbler och kontorsmaterial.
Vid samtliga upphandlingar, oavsett vilken variant som används, ska Vision 2025,
sociala-, etiska-, och miljöaspekter beaktas. Ansvaret för att detta beaktas ligger på
den som genomför upphandlingen.
•

Vem ansvarar för kontrollen om behov finns hos andra förvaltningar eller bolag
Svar: Den förvaltning eller det bolag som har ett behov av att genomföra en
upphandling och som själva vill genomföra upphandlingen ska även kontrollera om
samma behov finns hos andra förvaltningar eller bolag. Finns det ytterligare någon
förvaltning eller bolag som har ett sådant behov övergår upphandlingen till att vara
en verksamhetsövergripande upphandling. Om förvaltningen eller bolaget inte har
möjlighet till, eller inte vill, genomföra upphandlingen ska upphandlingsavdelningen
användas. Genomförs upphandlingen av en nämnd eller ett bolag ansvarar den för
samtliga delar av upphandlingen, exempelvis, kontroll av leverantörer,
avtalsuppföljning och avtalsfrågor, och inte enbart kontroll av om det finns ytterligare
förvaltningar och bolag som har samma behov. Används upphandlingsavdelningen
övertar de ansvaret för upphandlingen.

•

Bör tydliggöras om det är Tekniska eller Upphandlingsrådet som avgör vilka
områden som är aktuella för samordnad upphandling
Svar: Upphandlingsrådet avgör vilka områden som ska vara föremål för samordnad
upphandling.
Direktupphandlingar

•

Det bör förtydligas hur värdet på direktupphandlingar fastställs
Svar: Värdet för hela upphandlingen ska ingå, inklusive eventuella förlängningar.
Samtliga varor eller tjänster av samma sort ska ingå. Direktupphandlingen kan inte
avse längre tid än som ryms inom direktupphandlingsgränsen. Exempelvis om den
upphandlande enheten i enlighet med LOU handlar varor, tjänster eller
entreprenader, av samma slag, för 250 000 om året kan avtalet sträcka sig två år. Det
är inte möjligt att, med vetskap om att behovet är fortlöpande över flera år, dela upp
värdet för att komma under direktupphandlingsgränsen. Är värdet högre än
direktupphandlingsgränsen ska något annat upphandlingsförfarande användas. Vid
osäkerhet kring beräkningen kontakta upphandlingsavdelningen.
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För att upphandlingsavdelningen ska kunna skapa en översikt över vilket behov som
finns hos de olika verksamheterna ska direktupphandlingsmodulen användas. Genom
detta finns det sedan möjligheter att se för vilka områden det finns behov av antingen
samordnade eller verksamhetsövergripande upphandlingar. För att skapa en
rättvisande översikt är det av vikt att även de avsteg som gjorts från
direktupphandlingsreglerna, samt varför avstegen har gjorts, rapporteras till
upphandlingsavdelningen.
•

Vem kontrollerar avtalstroheten samt direktupphandlingsgränserna
Svar: Varje nämnd och bolag svarar själva för kontrollen av såväl avtalstroheten som
direktupphandlingsgränserna. När det gäller direktupphandlingsgränserna kommer
upphandlingsavdelningen att ha en överblick över vilka direktupphandlingar som
genomför samt deras värde.

•

Vilka kommer ges behörighet till direktupphandlingsmodulen
Svar: Certifierade inköpare kommer ges tillgång till direktupphandlingsmodulen.
Vilka som ska utses till certifierade inköpare bestämmer varje förvaltning och bolag
själva.
Sociala, etiska och miljömässiga krav

•

De sociala, etiska och miljömässiga kraven bör förtydligas och Tekniska
Nämnden bör ha ansvaret
Svar: Det är inte lämpligt att i reglerna ytterligare förtydliga vilka krav som ska
ställas avseende sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Detta eftersom vilka krav
som kan ställas varierar beroende på vad det är som upphandlas i det specifika fallet.
Kraven måste därför anpassas efter varje specifik upphandling och det är därför inte
lämpligt att ställa tydligare krav i reglerna.
Ansvaret för kraven bör ligga på Tekniska nämnden, men detta kräver att resurser
allokeras till upphandlingsavdelningen för att göra det möjligt att driva och följa upp
kravställningen. Annars ska ansvaret för kraven ligga på de verksamheter som
normalt driver dessa frågor. Ansvaret för exempelvis miljökrav bör i så fall ligga på
Miljönämnden.

•

Det bör ställas högre miljökrav samt krav på fairtrade
Svar: MSR:s baskrav används för de områden de finns tillgängliga på.
Upphandlingsavdelningen har dessutom, i sammarbete med miljöförvaltningen,
identifierat vissa områden där högre krav ställs. Ett exempel på ett sådant område är
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städ- och kemprodukter. Nivån på miljökraven behöver anpassas efter den aktuella
upphandlingen, eftersom samtliga branscher inte uppfyller samma nivå när det gäller
miljökrav. Borås Stad kan med fördel arbeta för att ställa krav på den högsta lämpliga
nivån i varje upphandling men det vore lämpligare att anpassa miljökraven till varje
specifik upphandling än att fastställa dessa i regler för upphandling.
Vad gäller fairtrade så är det idaginte möjligt att ställa krav på ett specifikt socialt
märke. Det är möjligt att ställa krav som ingår i det sociala märket men i så fall måste
även andra märkningar eller specifikationer som visar på att kravet är uppfyllt
godtas. Kompetensen för att avgöra huruvida andra märkningar eller inlämnade
specifikationer uppfyller kraven saknas idag.
För att kunna ställa sådana miljömässiga och sociala krav behöver resurser allokeras
till upphandlingsavdelningen för att möjliggöra en uppbyggnad av lämplig kompetens
vad gäller kravställning och uppföljning av dessa sorters krav.
•

Det bör framgå hur sociala, etiska och miljömässiga krav ska viktas i
upphandlingarna
Svar: Hur kraven ska viktas gentemot varandra är något som måste bestämmas vid
varje upphandling. Det är inte lämpligt att i förväg fastställa hur de ska viktas i
samtliga upphandlingar eftersom upphandlingarna kan gälla så vitt skilda områden
att samtliga krav kanske inte kan ställas i samtliga upphandlingar. Exempelvis så är
inte alla krav som ställs i en upphandling avseende vård lämpliga att ställa i en
upphandling av en lastbil, och vise versa.
Lagar, regler och konventioner

•

Bör framgå att leverantörerna ska följa svenska lagar och regler
Svar: Samtliga leverantörer, såväl svenska som utländska, som bedriver verksamhet i
Sverige ska följa svenska lagar och regler. Detta gäller utan att det behöver skrivas in
i regler för upphandling.

•

Det bör framgå att regler för upphandling ska följas
Svar: Enligt Borås Stads definition så är regler ”absoluta gränser och ska-krav”.
Härav följer att reglerna ska följas även om det inte uttryckligen anges.

•

Samtliga ILO konventioner bör användas inte bara kärnkonventionerna
Svar: Totalt finns det 189 ILO konventioner, Sverige har ratificerat 93 av dessa.
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De olika konventionerna reglerar en stor variation av områden och det finns ingen
upphandling som passar in på samtliga konventioner. Därför är det lämpligt att
endast använda kärnkonventionerna i regler för upphandling. De övriga
konventionerna kan med fördel användas i de upphandlingar som är lämpliga. Detta
måste dock avgöras från fall till fall av den upphandlande enhet som genomför
upphandlingen. Ska upphandlingsavdelningen svara för vilka konventioner som är
lämpliga att använda i olika upphandlingar behöver resurser allokeras till
upphandlingsavdelningen för att kunna bygga upp denna kompetens.
•

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör
finnas med i reglerna
Svar: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har
ratificerats av Sverige och samtliga delar av konventionen uppfylls genom gällande
lagar. Lagar gäller för samtliga leverantörer utan att något krav behöver ställas
avseende detta. Dessutom så återfinns förbud mot diskriminering av personer med
funktionsnedsättning i Borås Stads uppförandekod, vilken ska användas vid
upphandling.

Tillämpningsföreskrifter, rutiner och mallar
•

Det behövs tydliga tillämpningsföreskrifter och mallar
Svar: Regler för upphandling kommer att kompletteras med tillämpningsföreskrifter.
Dessa kommer dock inte vara en del av reglerna utan en kompletterande handling.
Tillämpningsföreskrifterna kommer att bestå utav förtydliganden kring hur regler för
upphandling ska tolkas och användas. De är således inte tänkta att fungera som en
upphandlingsmanual.
Löner

•

Bör framgå att leverantörerna ska ha kollektivavtalsenliga löner
Svar: Det framgår av Borås Stads uppförandekod att leverantörerna ska tillförsäkra
sina anställda skäliga löner. Det är inte möjligt att i ett upphandlingsförfarande kräva
att leverantören ska ha, eller uppfylla samtliga delar av, ett kollektivavtal. Det finns
möjlighet att kräva en viss miniminivå på löner, men endast för de anställda som
direkt är kopplade till det som upphandlas. Det är således inte möjligt att ställa ett
sådant krav i annat än i vissa upphandlingar. Det är därför inte lämpligt att detta
framgår i regler för upphandling utan det är något som får avgöras i varje specifik
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upphandling. Just nu pågar det ett lagstiftningsarbete angående
kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar på nationell nivå. Borås Stad bör
invänta utredningen gällande den del som handlar om löner.
•

Hur genomförs kontroll av att utlänska leverantörer följer, i det landet, gällande
minimilöner?
Svar: Varje leverantör ska följa de lagar som är tillämpliga på det aktuella avtalet. En
förutsättning för att kunna skapa bra affärer är att lita på att leverantörerna följer de
lagar som finns i det land där leverantören är etablerad. Eftersom det inte finns några
lagstadgade minimilöner i Sverige finns det ingen nationell lägsta nivå att kontrollera
de svenska leverantörernas löner gentemot. Att genomföra en strängare kontroll av
utländska leverantörer än av svenska skulle strida mot likabehandlingsprincipen.
Därför görs kontroller när det uppkommer något som ger anledning att misstänka att
leverantören inte följer lagarna.
Upphandlingsrådet

•

Det bör finnas två upphandlingsråd (ett för den mjuka sektorn och ett för den
hårda sektorn)
Svar: Huruvida det ska finnas ett eller två upphandlingsråd är inget som behöver
framgå i regler för upphandling. Frågan är dock intressant men behöver granskas i
ett senare skede.

•

KS bör utse deltagarna i upphandlingsrådet
Svar: KS kan med fördel ut se deltagarna i upphandlingsrådet. Förslaget kring vilka
som ska utses bör dock komma från Tekniska nämnden eftersom samordningen
hanteras där.

Livscykelkostnad
•

Cirkulära affärsmodeler bör finnas med i reglerna
Svar: Cirkulära affärsmodeller är intressant att använda i vissa upphandlingar, det är
dock något som behöver arbetas in i organisationen. Ett första steg i denna riktning är
användandet av livscykelkostnad. När Borås Stad är mogen för det kan cirkulära
affärsmodeller införas. Det är dock inget som bör ingå i regler för upphandling.
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•

Behöver kunna använda andra parametrar än energi, drift och underhåll vid
upphandlingar med livscykelkostnad
Svar: I reglerna framgår det att livscykelkostnad ska användas vid upphandlingar som
medför kostnader för energi, drift och underhåll. Det finns ingen begränsning till att
det bara är dessa parametrar som ska beaktas, utan samtliga parametrar som är av
intresse vid den aktuella upphandlingen ska beaktas.
Bolagen

•

Bolagen kan inte lämna generell fullmakt till upphandlingsavdelningen
Svar: Fullmakten avser samordnade upphandlingar inte verksamhetsspecifika eller
verksamhetsövergripande upphandlingar. Fullmakten avser deltagande, beslut om
tilldelning eller avbrytande, avtalstecknande och rätt att representera bolagen vid en
eventuell överprövning. Det finns inget som hindrar bolagen från att lämna en sådan
fullmakt till Tekniska nämnden eftersom bolagen är en del av Borås Stad.

•

Bedriver en konkurrensutsatt verksamhet och gemensamma upphandlingar
skulle minska lönsamheten
Svar: Det finns ingen anledning till att samordnade upphandlingar skulle minska
bolagens lönsamhet. Tvärtom bör användandet av en större volym i merparten av
upphandlingarna medföra att bättre resultat kan uppnås, exempelvis vad gäller
villkor, utbud och priser, vilket kan leda till en högre lönsamhet.

•

LUF kontra regler för upphandling
Svar: Regler för upphandling ska gälla utöver den för varje upphandling aktuella
upphandlingslagstiftningen.
De verksamheter som omfattas av LUF kan givetvis använda sig fullt ut av LUF i
verksamhetsspecifika upphandlingar. Detta förutsätter dock att inga avsteg från regler
för upphandling görs. Vidare så omfattas LUF, precis som LOU, av de EU rättsliga
principerna. Därför är det endast möjligt att använda fördelarna i LUF på ett sådant
sätt att avsteg inte görs från principerna om likabehandling, proportionalitet och ickediskriminering, etc.
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Övrigt
•

Avtalskatalogen bör förbättras avseende sökbarheten
Svar: Arbetet med att förbättra avtalskatalogen pågår. Sökbarheten kommer att
förbättras desto fler avtal som finns publicerade samt desto mer likformade dessa
avtal och den ytterligare information som publiceras i avtalskatalogen är utformade.

•

Prislistor som gäller avtal inom beställare/utförare konceptet bör inte finnas
tillgängliga i avtalsdatabasen
Svar: Varje upphandling är unik och det måste därför avgöras från fall till fall vad
som ska publiceras i avtalskatalogen. En avvägning behöver göras i varje
upphandling mellan vikten av att hemlighålla, exempelvis avseende prislistor eller
affärshemligheter, och vilka konsekvenser det eventuellt leder till. En sådan
sekretessprövning ska göras varje gång en handling begärs ut och inte bara under
upphandlingsprocessen. Det bör inte fastställas i reglerna att sådana prislistor inte
ska finnas i avtalskatalogen.

•

Det bör framgå i reglerna att inköp av konst är undantaget från kravet på
upphandling
Svar: Det framgår i reglerna (på sid. 3) att reglerna gäller utöver LOU. Därav följer
att den konst som är undantagen från upphandling enligt LOU inte heller behöver
upphandlas. Den konst som inte omfattas av undantaget i LOU ska upphandlas enligt
såväl LOU som regler för upphandling. Huruvida den aktuella konsten är undantagen
behöver avgöras från fall till fall. Saknas kompetensen för att avgöra om den aktuella
konsten ska upphandlas eller inte ska upphandlingsavdelningen kontaktas.
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

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

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

På Byggstenen i Tranemo har huvudman för verksamheten under året bytts till Svenljunga
kommun till följd av nytt kommungemensamt samarbete. Förbundet har delfinansierat insatserna
på Byggstenen och under året har verksamheten bytt lokaler samt påbörjat en anpassning av
aktivitetsformerna till att framöver mer likna Ny Krafts prerehabiliterande verksamhet.
I Svenljunga har teamet med arbetsterapeut och sjuksköterska från Krutprojektet implementerats i
kommunens och vårdcentralens ordinarie arbete, och förbundet har istället bekostat vissa platser i
Vintagebutiken. Verksamheten i Vintagebutiken kan erbjuda olika kreativa inslag och har haft låga
ingångskrav likt Ny kraft. Den inledande ambitionen om att förändra butikens driftsform till socialt
företagande har legat bortom förbundets påverkan.
Det transnationella praktikutbytet har endast skett med en resa under året. Myndighetspersonal och
verksamhetspersonal efterfrågades att utföra utbytesperioden men trots att medel fanns avsatt
visade det sig svårt att bemanna vårens resa med kort varsel. Höstens resa genomfördes till Island
bemannad med den personal, en kvinna och en man, som annars arbetar inom K20 i Borås. Under
året slutreglerades även föregående års resa som bemannades av Herrljunga och Borås.
I Mark har Folkuniversitetet erbjudit upphandlade platser under namnet ATLAS genom en option
efter upphandling i januari 2014.
De sociala företagen har i samverkan genom Musketörerna sålt kompletterande
arbetsträningsplatser vid sina olika arbetsintegrerande företag. Geografisk placering av platserna
har varit i Marks kommun samt Borås Stad.

Österlångatan 74, 503 37 Borås

B 1140

www.samverkanvg.se

Org.nr. 22 20 00 – 2105

sid

4

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Uppföljning av budget och mål

Samtliga insatser registreras i ett nationellt system för uppföljning av samverkan, SUS.
Flertalet aktiviteter har till största del registrerat med utförliga uppgifter som efter utskrivning ger
uppföljningsmöjligheter av förändrad försörjning etc. Personer med exempelvis skyddad identitet
har undantagits från registrering och istället noterats anonymt.
Vissa aktiviteter har som planerat registrerat samtliga deltagare anonymt då dessa inte har haft som
direkt inriktning att påverka individens försörjning (Hälsostärkande aktiviteter har endast indirekt
bidragit till detta genom ökad anställningsbarhet).
Utbildningsinsatser, konferenser och annat strukturövergripande mäts endast med antal.
Deltagarantal

Insatsnamn
Aktiv Hälsa i samtliga kommuner

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

539

288

429
3

270

3

3

Borås Jobb Resurs

3

2

2

Borås, Framsteget

250

113

164

50

31

31

19

12

30

18

18

4

15

Borås, Unga vägval

40

17

17

13

4

Byggstenen

24

31

27

30

1

Folkuniversitetet, i Mark

80

63

35

63

Gröna Vägen

50

57

44

43

15

Herrljunga, Ny Kraft
Krut, flera kommuner och Över
Granserna

20

11

11

7

4

25

179

6

174

5

praktik, Sociala företag i samverkan

18

Ny kraft Bollebygd

18

697

244

Borås, K-plus

60

670

Antal
vinsats

3

Borås, Första steget

Borås, K20

436

Budget
antal
v-insats

19

7

19

7

19

4

3

1
26

697

samverkan, information och konferenser
Svenljunga Vintage

20

15

15

7

8

Ulricehamnsprojektet

50

41

41

30

11

Vårgårda, Ny kraft

25

12

12

7

5

1

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

Prognos
efter
tertial 2

Utfall
jan-dec
2015

Budget
jan-dec
2015

Avvikelse
jan-dec
2015

1001

Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc)

-170

-190

-280

90

1003

Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service)

-160

-172

-250

78

1010

Kansli (personal, hyra, IT, div mtrl)

-1 600

-1 517

-1 600

83

2000

Information (del av VG-informatör, trycksaker)

-20

-16

-75

59

3001 *

Verksamheter i Borås

-4 221

-4 221

-4 221

0

3002 *

Aktiv Hälsa i Borås

-400

-320

-300

-20

3004 *

Sociala företag

-900

-859

-900

41

3005 *

Utbildning/Utveckling

-1495

-1 481

-1340

-141

3006

Gröna Vägen i Borås

-1 200

-1 200

-1 200

0

3007

Aktiv Hälsa i Mark

-175

-175

-175

0

3008

Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, ATLAS

-1 797

-1 797

-1 797

0

3010

Aktiv Hälsa Bollebygd

-75

-75

-75

0

3011

Ny kraft Bollebygd

-430

-430

-430

0

3012

Aktiv Hälsa Svenljunga

-75

-75

-75

0

3013

Arbetslivsinriktade aktiviteter Svenljunga, Vintage

-532

-532

-532

0

3015

Byggstenen i Tranemo

-607

-607

-607

0

3016

Ulricehamn Arbetscenter, Ny Kraft

-1 211

-1 211

-1 211

0

3018

Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet

-653

-653

-653

0

3019

Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet

-546

-546

-546

0

3020

Tranemo Aktiv hälsa

-75

-75

-75

0

3021

Ulricehamn Aktiv hälsa

-150

-150

-150

0

3033

Över gränserna utlandspraktik

-400

-446

-400

-46

3034

Erhållna intäkter/bidrag KRUT implementering

8

0

8

3040

Space

-113

0

-113

-16 853

-16 892

39

Summa

-16 892

* Kostnadsställe 3001 ackumulerar kostnader för individinriktade aktiviteter genom
Arbetslivsförvaltningen i Borås: Framsteget, K20, K-plus, Unga vägval och Första steget.
* Kostnadsställe 3002 har under året tilldelats en utökad budget i samband med extraprioriteringar.
Kostnad bokförd på kst 3005
* Kostnadsställe 3004 fördelas på två poster, köp av arbetsträningsplatser hos företagen (500tkr) samt
coachande administration och/eller utbildningar (400tkr) till de som driver de sociala företagen
* Kostnadsställe 3005 omfattar projektskrivining, Kris/Trauma & ACT mfl utbildningar, processer
med beredning, SGInoll och samordningsförbundets dag samt andra prioriterade utvecklingsinsatser
* Kostnadsställe 3033 Delar av beloppet kommer att återsökas från ESF (nettokostnaden för
förbundet efter återsökningar kommer att vara ca 400tkr över projektets treåriga driftsperiod)
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Ledning och administration
Styrelsen
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund har bestått av fyra ledamöter och tio ersättare.
Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en representant som fördelas på en
ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot och en ersättare per part.
Styrelsen har under året haft ett konstituerande och sex möten: 23 januari, 24 februari, 21 april, 28
maj, 11 september, 22oktober samt 13 november. Ordförande och vice ordförande har under året
bildat presidium som har träffats inför styrelsemöten.
Beslutande ledamöter:
Margareta Lövgren (M), Marks kommun, Ordförande
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Ann Larsson Försäkringskassan.
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Ersättare
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen
Andreas Pettersson, Försäkringskassan
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Gulli Håkanson (Fp), Ulricehamns kommun
Barbro Orrestrand (S), Bollebygds kommun
Viktoria Haraldsson (C), Tranemo kommun
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun
Åsa Mukhopadhyay (M), Vårgårda kommun
Beredningsgrupper
Till stöd inför styrelsens verksamhetsplanering konsulterades fyra olika beredningsgrupper.
Avsikten med den för året nyintroducerade bredningsgrupperingen var att skapa en djupare lokal
förankring. Oavsett om förbundet driver projekt eller inte skall alla medlemmar ha en transparent
och tydlig beredningsväg till styrelsen.
För att planera gruppernas arbetsmetod och tydliggöra strukturen för en tydlig och god
samverkanskunskap har konsultation av Christina Ehneström köpts in.
Personal och lokaler
Förbundet har inte haft egen anställd personal under året.
För gemensam övergripande administration har förbundet fortsatt under året köpt tjänster från
medverkande parter:
Förbundschef, Anna Fagefors, En heltidstjänst för förbundets övergripande förvaltning enligt
styrelsens anvisningar.
Processledare/projektledare, Pernilla Knutsson heltidstjänst.
Projektsamordning, Helena Thelin, deltidstjänst 80% av heltid
Administration Malin Ekunger, deltidstjänst 50 % av heltid
I januari flyttade kansliet från Lotsens tidigare lokaler på Österlånggatan 12A till lokaler på
Österlånggatan 74 som hyrs genom Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad. Arbetslivsförvaltningen
även ställt upp med tillgång till konferenslokaler i samband med styrelsemöten och utbildningar.
I viss mån har även externa lokaler hyrts, tex för utbildningar och konferenser.
Österlångatan 74, 503 37 Borås
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Externa resurser
Ytterligare resurser köps in av förbundets parter eller andra externa leverantörer.
Bokföring, redovisning och hantering av styrelsens arvoden etc. köps av Västra Götalandsregionen
och utförs av ekonomiservice i Mariestad samt Löneservice i Vänersborg.
Förbundet har även finansierat en andel av resurspersoner som på deltid gemensamt nyttjas av alla
samordningsförbund i Västra Götaland:
Helena Johansson har arbetat med verksamhetsuppföljning, analyser, rapporter och utbildning
kopplat till SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan).
Uppdrag kring information kopplat till hemsidan www.samverkanvg.se har under året köpts av
Västra Götalandsregionen och utförts av Ann-Sofie Mellqvist. Nyttan och kostnaden fördelas på
samtliga samordningsförbund i Västra Götaland.
Konsulter/Föredragshållare har även anlitats i samband med olika konferenser och
informationsinsatser. Tjänster har köpts för att ta del av kunskap från professionella
föredragshållare och även för att ta del av erfarenheter från tidigare deltagare.
Förbundet betalar en årlig kostnad för revision.
Kommunerna och regionen har genom Regionfullmäktige utsett Marie Engström Rosengren till
gemensam revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utses en gemensam revisor.
Sedan 2012 har Deloitte upphandlats med Pernilla Rehnberg utsedd som revisor.
Balanskravsavstämning
Årets resultat enligt resultaträkningen -1 584 tkr
avgår realisationsvinster 0 tkr
Justering övriga poster enligt KRL 0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 584 tkr
Årets balanskravsresultat -1 584 tkr
Förbundet har inga pensionsåtaganden åt personal eller styrelse. Förbundet har inga materiella
anläggningstillgångar och har inte haft investeringsbudget 2015.
Budgeterat resultat år 2015 var negativ om -1622 tkr med åberopande av särskilda skäl.
De särskilda skälen utgjordes av att det egna kapitalet översteg den nivå som Nationella rådet
rekommenderar och som förbundet långsiktigt behöver för att finansiera sin verksamhet.
Redovisat resultat uppgår till -1584 tkr vilket inte föreslås återställas med åberopande av
synnerliga skäl. De synnerliga skälen utgörs av att förbundet redovisar ett planerat underskott i
nivå med budget samt att det egna kapitalet per 2015-12-31 bedöms vara tillräckligt för att
långsiktigt finansiera förbundets verksamhet.
Ekonomisk ställning
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på 2 mnkr för att kunna
möta oplanerade verksamhetsförändringar. Det egna kapitalet uppgår till 2,6 mnkr per
balansdagen.
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Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter

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

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

2015-01-01 - 2015-12-31

utfall jan-dec 2015

Utfall jan-dec 2014

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

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

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

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

Not 1
Not 2

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

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

RES2

Resultat före extraordinära poster o spec beslut

-1 583 530,70

-2 197 904,40

RES3

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
PERIODENS RESULTAT

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

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

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

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

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

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

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Balansräkning
Ingående
balans
2015-01-01

TILLGÅNGAR

Förändring

Utgående
balans
2015-12-31

Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00
0,00

0,00
0,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

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

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

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

SUMMA TILLGÅNGAR

9 480 548,59

-1 558 195,00

7 922 353,59

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

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

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

Kortfristiga skulder
Summa skulder

5 311 101,72
5 311 101,72

25 335,70
25 335,70

SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER

9 480 548,59

-1 558 195,00

UB 2015-12-31

UB 2014-12-31

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00

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

NOTER
Not 1: Kortfristiga fordringar
1511 Kundfordringar, endast 2014
1687 Redovisningskont, Ludvikamoms
1712 Upplupna intäkter
Summa:
Not 2: Likvida medel
1930 Bankgiro
1970 Företagskonto
Summa:
2411
2711
2931
2991

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

Österlångatan 74, 503 37 Borås
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Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning
Belopp i tkr

Utfall
jan-dec 2015

1.Nettokostnad
och finansnetto
2.Bidrag

-16 854

Budget
jan-dec
2015
-16892

Avvikelse
jan-dec 2015

Prognos
helår 2015

Utfall
jan-dec 2014

38

16892

-17 258

15 270

15270

0

15270

15 060

3.Resultat

-1 584

-1622

-1622

-2 198

4.Utgående EK

2 586

2547

2547

4 169

Ägarparternas bidrag
Bidrag i kr
Försäkringskassa

3 817 500

Arbetsförmedlingen

3 817 500

Kommuner

3 817 500

Hälso- och sjukvårdsnämnd

3 817 500

Totalt

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

15 270 000

( Övriga bidrag, ESF 7 556 kr )

Finansieringsanalys
Löpande verksamhet

Årets resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet

Förändring av rörelsekapital
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Överlåtelse inkomster
Förändring av rörelsekapital
Investeringar
Investeringsnetto
Finansieringar
Finansieringsnetto

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

Investeringar

0,00
0,00

Långfristiga fordringar
Långfristiga skulder

0,00
0,00
0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-802 036,00

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

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

Årsredovisning

2015-01-01 - 2015-12-31

Underskrifter

Borås 2016- 02 - 25

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

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

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

……………………………………………..
Jonas Ryhr
Arbetsförmedlingen
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Dnr 2016/KS0247

vd: Ekonomistyrning
andläggare: Martin Jakobsson

STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 106
Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs RäddningsÅrsredovisning
tjänstförbund 2015 för Södra Älvsborgs
2016-04-04
Dnr. 2016/KS0247 107
Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2015 på + 1,8 mnkr, jämfört med
+ 3,3 mnkr för 2014. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 35,5 mnkr, balansomslutningen 122,3 mnkr och soliditeten 29 % (f å 29 %). Borås Stads driftbidrag 2015
till förbundet var 73,1 mnkr (f å 70,9).
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 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

PROTOKOLLSUTDRAG
DIREKTIONEN
2016-03-11

1(1)

§ 13
Årsredovisning 2015 (Dnr. 2016-000146)
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade
handlingar. Verksamheten under 2015 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och
verksamhetsplan. Årets resultat visar ett överskott på 1,8 Mkr, med en omsättning under
året på ca 165,8 Mkr.
Följande poster påverkar resultatet jämfört med Budget 2015;
•
•
•
•
•
•

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

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

Direktionen beslutar enhälligt
att

fastställa årsredovisningen för år 2015

att

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

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Vid protokollet
Susanne Kling
Justeras
Ulf Sjösten
ordförande

Christer Johansson

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-03-11
Rätt utdraget betygar:

B 1154

B 1155

Årsredovisning

2015

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

1
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Ulf Sjösten
TF Ordförande

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

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.

Förhoppningsvis kommer detta också att sätta Västra Götaland på kartan i nationellt perspektiv.

2015 passerades en milstolpe för samverkan mellan räddningstjänster i Västra Götaland. Vid
räddningschefskonferensen den 12 november undertecknade alla 22 räddningstjänstorganisationer en
avsiktsförklaring som innebär en fördjupad och strukturerad samverkan inom olika områden.

Högskolan i Borås presenterade 2015 sin visionsplan Campus 2025, som innehåller önskemål om att
även inkludera brandstationens mark till campusområdet. Borås Stad har aviserat att någon förändring av
brandstationsområdet för närvarande inte är aktuell. SÄRF utreder däremot möjligheterna till en eventuell
ny etablering i Viared, ett område i Borås med en just nu expansiv tillväxt.

SÄRF har under året arbetat fram ett nytt handlingsprogram för perioden 2016-2019. Direktionen och
personalen har medverkat i olika arbetsgrupper och workshops för att få en bred förankring i denna
process. Handlingsprogrammet beskriver de mål och den inriktning som direktionen vill att förbundet ska
arbeta efter under perioden 2016 till och med 2019. Efter en omfattande remissrunda beslutade direktionen
i december om ett nytt handlingsprogram.

2015 startade en ny mandatperiod med flera nya ledamöter i förbundets direktion. Under året har förbundet
genomfört introduktionsutbildning och information till den nya styrelsen om förbundets myndighetsansvar
och verksamhet.

Räddningstjänstförbundet har under 2015 firat 20 år. Detta har genomförts på olika sätt med aktiviteter
både mot allmänhet och egen personal. Ett välbesökt öppet hus på Guttasjöns övningsanläggning var ett
uppskattat arrangemang där räddningsenheter från olika delar i förbundet visade sina färdigheter. Sedan
starten 1995 har förbundet utvecklat sin kompetens, förmåga och materiella standard så att den håller hög
kvalitet i en nationell jämförelse. Befolkningen i förbundet har under denna period ökat med cirka 6%
samtidigt som antalet larm per år har ökat med cirka 69% och uppgår idag till 2954. I ett förändringsarbete
har effektiviseringar genomförts i den operativa beredskapen som innebär att numerären har minskat med
cirka 19% under motsvarande period.

20 år med SÄRF
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Verksamhet 2015
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Karta över SÄRF

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

Ekonomi

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

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

Personal

© Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2015 Foto: Sandra Eidergren

Administration

Barn och unga

Extern utbildning

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

Förebyggande

Rekrytering
IVPA
Lokaler
Insatser under 2015
En av årets händelser
Insatsstatistik

Insats och beredskap

Uppdrag
Förebygga
Räddningsinsatser
Uppföljning
Stöd till kommunerna

Ett tryggt och olycksfritt
samhälle för alla

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

Utveckla

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

Hantera

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

Stödja

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

Informera

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

Uppdrag

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

Arbetet innebär att utveckla och vidmakthålla kompetens,
metoder och tekniska resurser för att vara väl förberedda för
räddningsinsatser samt att kunna stötta kommunerna vid kris.
Övning och utbildning är därför en del av varje arbetspass för
personal i utryckande tjänst.

Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder och
andra olyckor.

Räddningsinsatser

Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper samt råd och information till enskilda.

Räddningstjänstens förebyggande arbete fokuserar på
information, rådgivning, utbildning och tillsyn. Uppdraget
tillgodoser lagstiftningens krav på skydd, säkerhet
och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet bygger
på nära samverkan med medborgare, näringsliv samt
medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet
samhällsperspektiv.

Förebygga

Vår organisation är anpassad för att driva och stödja
räddningstjänstuppdragets fyra skeden. Dessa bekrivs allmänt
nedan och mer i ingående för 2015 i efterföljande delar.

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

Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla
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Stödet innebär att biträda medlemskommunerna vid svåra
samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Det kan
ske genom samverkan och stöd med räddningstjänstens
kompetens och resurser.

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

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.

Stöd till kommunerna

Uppföljning
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I SÄRF åker idag 14 stationer på så kallade IVPA-larm (i
väntan på ambulans) varav två är räddningsvärn. Under
2014 blev avtalet med Södra Älvsborgs Sjukhus uppsagt.

IVPA

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

Rekrytering

Under året har vi haft 87 personer i beredskap. Dessa
är fördelade på heltids- och deltidsstationer. Utöver
beredskapsförlagd personal så finns även 6 räddningsvärn att
tillgå vid räddningsinsatser.

Vår operativa personal är utbildad, övad och förberedd för att
kunna agera vid en mängd olika uppdrag.

Insats och beredskap

Den vanligaste larmtypen är forsatt ”automatlarm, ej brand”
som står för drygt 25 procent av det totala antalet larm.

Under året har vi larmats ut 2954 gånger, en ökning från
föregående år med 330 larm.

Insatser under 2015

Brandstationen i Horred har under en längre tid haft problem
med lokalerna som bland annat medfört att byggnaden har
satt sig och som en följd blivit ansatt av fukt med påföljande
mögelproblem. Under sista kvartalet av 2015 påbörjades
arbetet med att riva brandstationen och förhoppningsvis finns
en ny station i drift till sommaren 2016.

Inom förbundet finns idag 24 brandstationer. Det är av stor
vikt att det bedrivs ett kontinuerligt underhållsarbete vid dessa
stationer samtidigt som det även finns behov av särskilda
insatser.

Lokaler

Förhoppningen är att det inom kort skrivs ett gemensamt
avtal gällande IVPA för hela Västra Götaland. I avvaktan på
ett sådant avtal har Direktionen beslutat att SÄRF fortsätter
att åka på IVPA-larm enligt tidigare avtal. Under 2015 ryckte
SÄRF ut på 661 IVPA-larm.

SÄRF har under 2015 sett en ökning av antalet utryckningar samtidigt som det varit fortsatt svårt
att rekrytera. Tillsynsverksamheten har tydligt påverkats av de stora flyktingströmmar som under
andra halvan av året nått Sverige. I övrigt har vi fokuserat på att utveckla vår verksamhet enligt de
mål som är fastställda i vårt handlingsprogram.

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

En av årets händelser

begränsningslinjer lyckades inte hållas. Det som klart framstår
efter branden är att räddningstjänstens insats trots allt
räddade betydande ekonomiska värden. I den utredning som
gjorts framkommer även att det funnits gasflaskor i de delar
av byggnaderna som räddades men även i de brandutsatta
delarna. Räddningstjänstpersonal har alltså under arbetet
befunnit sig i riskområdet för en eventuell flasksprängning.
Detta har medfört att SÄRF ser över rutinerna för insatser
där det befaras finnas brandutsatta gasflaskor och den
utbildning som personalen får.
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Under andra halvan av 2015 uppstod en nationell situation
med stora flyktingströmmar till Sverige. Detta påverkade
SÄRF:s förebyggandearbete då mycket tid och resurser fick
omfördelas för att hantera den akut uppkomna situationen.
Arbetet har inneburit att tillsynsverksamheten har styrts
till att kontrollera denna typ av verksamheter. Det har
också inneburit att SÄRF har fått verka som stöd till andra
kommunala förvaltningar och Migrationsverket gällande
brandskydd i fastigheter där flyktingar placerats i väntan på
handläggning.

Vi har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna
av olyckor för alla som bor, verkar och vistas inom vårt
område. Det förebyggande arbetet ska vara omvärldsbaserat
och avser såväl förebyggande mot brand som att verka för
att åstadkomma skydd mot andra olyckor. Vårt förebyggande
arbete sker på bred front och vi försöker ständigt anpassa och
förbättra formerna för detta arbete.

Förebyggande

personer genomgått
vår brandutbildning

2 803

Under 2015 har

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

Bygglov

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

Samhällsplanering
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2015 tog SÄRF över hela hanteringen för tillstånd av

Tillsyn LBE

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

Tillsyn LSO

SÄRF har i samverkan med brandskyddsföreningen
utbildat och informerat ett stort antal fastighetsägare i
förbundet om hur de ska kunna uppfylla sitt ansvar gällande
brandskyddsfrågor. Brandinformation på under en timma
genomförs frekvent utan kostnad till exempelvis bostadsrätts-,
invandrarföreningar och skolelever. Information och stöd till
brandskyddsansvariga inom SÄRF:s område ingår i de avtal
som träffats med våra medlemskommuner.

De frågor vi får från allmänheten kring brandskydd handlar
framför allt om förvaring av brännbart material i trapphus,
utrymningsfrågor, brandvarnaranvändning, handbrandsläckare
samt förvaring av brandfarlig vara i hemmet. Under året
har ett flertal informationskampanjer genomförts i syfte att
informera allmänheten hur de ska stärka sin förmåga att
förebygga och hantera en olyckssituation.

Rådgivning och information

I förebyggande syfte sker sotning och brandskyddskontroll av

Sotning och brandskyddskontroll

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

Automatiska brandlarm

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

Insatsuppföljning

För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn i verksamheter där
brandfarlig- eller explosiv vara hanteras. Under 2015 har vi
genomfört tematillsyner på bensinstationer.

brandfarliga och explosiva varor. Totalt slutfördes 34 av
de 54 tillstånd för brandfarlig vara som inkom under 2015.
Antalet tillstånd för explosiv vara uppgick till 36 stycken, 30
av dessa slutfördes under året. Tillstånd för brandfarlig vara
har minskat jämfört med 2014. Tillstånd för explosiv vara har
ökat något.

11
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SÄRF har avtal med Borås Stad, Marks kommun

Medlemskommunernas krisberedskap

SÄRF har ett avtal med Borås Stad som rör en
administratörstjänst för Civilförsvarsförbundet.
Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen av Borås
Stads Frivilliga Resursgrupp, FRG. Frivilliga Resursgruppens
uppgift är att finnas till hands för kommunen och
räddningstjänsten när de ordinarie resurserna behöver
förstärkas i utsatta lägen. Det kan till exempel vara vid en stor
olycka eller brand, plötslig översvämning eller annan så kallad
extraordinär händelse. Civilförsvarsförbundet Borås har i
dagsläget drygt 210 medlemmar.

Vi deltar i samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt
tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö,
AB Bostäder och polisen. Inom projektets ramar drivs
Mobile Info Center vars syfte är att nå invandrargrupper
med samhällsnyttig information så som brandsäkerhet och
avfallshantering. Vi har nyttjat Mobile Info Center för att
sprida information i områden som drabbats av anlagda
bränder under året.

Vi har under året medverkat i kommunernas säkerhetsoch trygghetsarbeten, bland annat genom deltagande
i lokala brottsförebyggande råd, POSOM-grupper,
trygghetsvandringar och arbete med sociala risker.

Övrigt säkerhets- och trygghetsarbete

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

Vår personal har besökt förskolor och skolor i vårt område.

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

Barn och unga

Under året har vi ingått avtal med alla sex kommuner
gällande utbildning av deras personal i brandskydd och hjärtlungräddning.

Vi bedriver utbildning på en rad olika sätt för att öka
förmågan hos individer och grupper att hantera risker. Vi
möter årligen en mängd personer i utbildningssituationer som
rör alltifrån brandkunskap till sjukvård. Vi utbildar även andra
räddningstjänster, bland annat i släckmetoder. Vi har mött och
utbildat 7 271 personer i alla åldrar under 2015.

Extern utbildning

och Ulricehamns kommun för att leverera tjänsten
säkerhetssamordnare. I tillägg har SÄRF avtal med alla
medlemskommuner om tjänsten krisberedskapshandläggare.
I uppdraget ingår bland annat att bistå vid utbildningar
och övningar samt att arbeta med nätverken för samverkan
inom det geografiska områdesansvaret. Varje kommun
ska förbereda sig för att kunna motstå och hantera olika
samhällsstörningar. Vid en händelse ska man kunna leda sin
organisation och fatta beslut för att minska konsekvenserna av
det inträffade. Samtidigt svarar man för att inblandade aktörer
samverkar och att samordna informationen till allmänheten.
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Vi driver verksamheten Människan bakom uniformen, MBU,
och tillsammans med polis, ambulans och Borås Stad. I MBU
får ungdomar mellan 15-20 år, under nio veckor, en inblick

De återkommande aktiviteterna Brandman för en dag och
Brandman på turné hölls sommaren 2015. Brandman för
en dag riktar sig till ungdomar i åldrarna 11-15 år. De får
prova på moment som ingår i brandmannayrket på vår
övningsanläggning, bland annat med syfte att förebygga
anlagda bränder. Brandman på turné riktar sig till en bred
allmänhet. Prova-på-stationer med brandsläckning och hjärtlungräddning arrangerades på flera publika platser runt om
i förbundet. Två brandmän och ett antal sommarjobbande
ungdomar höll i verksamheterna som genomfördes parallellt.

Flera av dessa besök har gjorts i samband med anlagda
bränder där vi medverkat i uppföljning med elever och
skolledning.

personer i alla åldrar
under 2015

7 000

Vi har mött
och utbildat över

Under 2015 har vi genomfört ett antal projekt såsom
implementering av en ny, modern och tillgänglig hemsida för
information och med möjlighet till interaktion, uppgradering
av affärssystemet Agresso till Milestone 4 samt införande av
elektronisk inläsning av leverantörsfakturor.

Administrationen ansvarar för att utveckla administrativa
rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar
möjligheter inför framtiden samt för att kunna erbjuda en hög
servicenivå till kunder och anställda.

Administration

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

13
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Under året har 7 personer avgått och 7 nyanställts på
tillsvidareanställningar vid våra heltidskårer och bland
dagtidspersonalen. Vid årsskiftet fanns 134 anställda inklusive
tidsbegränsat anställda. Personalomsättningen var 6,7 % och
sjukfrånvaron under året var 3,08 %.

43
53
23
12
3
283
62
479

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

Totalt

2015

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift

Personalgrupp

483

53
22
12
4
292
61

39

2014

499

54
20
12
4
309
61

39

2013

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

Antal anställda

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

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

Heltidspersonal

Rekrytering av ny chef

Konflikt Brandmännens Riksförbund

Året har medfört en hel del arbete med bemanning med åtta externa rekryteringar och ett antal
interna tillsättningar. Vi fortsätter med att utveckla arbetsmiljöarbetet vilket bl. a inneburit att
Kamratstödsgruppen utvecklats och fått en mer aktiv roll.

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

Jämställdhet

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

Räddningsvärn

Som ett led i att locka fler till yrket finns möjlighet till praktik
och under året har tolv personer praktiserat på flera av
förbundets RiB-kårer. Fyra av dessa anställdes sedan som
brandman/RiB under år 2015. Ytterligare fyra har sökt
tjänster för tillträde under våren 2016.

Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal deltidskårer inom
SÄRF och tendensen är likadan över stora delar av landet. För
att förbättra rekryteringsunderlaget har vi bl. a använt oss av
riktade utskick via posten, radioannonsering och öppet hus på
ett antal orter.
I Sätila genomfördes ett riktat utskick via brev som följdes
upp av telefonkontakt vilket många upplevde som mycket
positivt. Gensvaret blev bra och resulterade i fyra sökande.

Under år 2015 har 16 personer avgått och 15 personer
nyanställts vid våra kårer med räddningstjänstpersonal i
beredskap, förkortat RiB. Vid årsskiftet fanns 283 anställda.
Personalomsättningen var 5,6 %. Sjukfrånvaron för samtliga
kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap uppgick till
0,92 %.

RiB-kårer

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

Företagshälsovård

Provtagning avseende alkohol och droger har genomförts på
alla nyanställningar och alkotestning görs vid varje arbetspass
för personal anställda vid Borås och Skene heltidskårer
samt dagtidspersonal. För brandmän i beredskap vid RiBkårer och personal vid räddningsvärn görs slumpmässiga
alkoholkontroller. Under året har 154 kontroller genomförts.

Under hösten 2014 utbildades SÄRF:s Kamratstödsgrupp och
rutiner har setts över. Under året har Kamratstödsgruppen
utvecklat arbetet med att stödja vår egen personal efter svåra
insatser.

SÄRF har inlett ett arbete med att utarbeta riskanalyser inom
ett flertal områden. Vid årsskiftet fanns tolv riskanalyser klara.

Elva arbetsskador har anmälts under året. Merparten av dessa
inträffade i samband med räddningsinsats, fysisk träning och
övning. En tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som
inte denna gång medfört personskada men som ska åtgärdas
för att undvika skador i framtiden. Åtta tillbud anmäldes
under 2015.

Arbetsmiljö

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

15
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Sparade semesterdagar
Komptid, timmar
Flextid, timmar
Förskjuten arbetstid, timmar
Inarbetad skuld till personalen

Inarbetad tid 2015-12-31

Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

Arbetad tid utöver schema
Övertid
Förskjuten arbetstid och fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema

Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid

Schemalagd tid
Schemalagd tid

Antal
2 978
701
3 265
1 077

2015
Värde tkr
6 412
211
1 049
346
8 018

Antal
2 733
761
3 378
1 376

238 371
1 013

231 672
990

28 378
7 888
4 673
549
139
313
4 664
46 604
235 781

i timmar
282 385

2 260
330
2 590

10,40
3,08
1,55
0,22
0,05
0,11
1,20
16,62
83,38

i%
100,00

2 007
203
2 210

29 600
8 751
4 418
632
141
321
3 426
47 289
229 462

i timmar
276 750

2015

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

9,97
2,77
1,64
0,19
0,05
0,11
1,64
16,38
83,62

i%
100,00

Värde tkr
5 831
229
1 084
442
7 586

2014

2014

Antal
2 624
925
3 4 19
1 486

239 770
637

1 386
387
1 773

29 302
7 252
5 541
600
150
126
3 603
46 574
237 997

i timmar
284 571

10,30
2,55
1,95
0,21
0,05
0,04
1,27
16,37
83,63

i%
100,00

Värde tkr
5 468
259
1 097
477
7 301

2013

2013
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134
14
120
7
7
6,70%
3,08%
42
42
46

283
13
270
16
15
5,6%
0,92%
43

RiB-personal
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder

2015

292
13
279
26
15
8,90%
1,78%
41,10

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

2014

309
15
294
29
22
9,38%
2,52%
40,83

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

2013

Antal anställda innefattar tillvidareanställda och långtidsvikarier.
Avgångar och nyanställda omfattar endast tillsvidareanställningar.

Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal
Antal anställda
varav kvinnor
varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder Borås
Skene
Dagtidspersonal

Personalstatistik
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Intäkter

Årets resultat

Mkr

2014
3,3
20,3

2015
1,8
19,0

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

Finansiellt mål

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till
plus 1,8 Mkr på en omsättning som uppgår till 165,8 Mkr
(162,7 Mkr för 2014).

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

21,0

3,3

2013

23,0

3,5

2012

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

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

Verksamhetens intäkter

Vidare redovisas delposterna som ingår i årets resultat.

Årets resultat

God ekonomisk hushållning

SÄRF redovisar ett positivt resultat för 2015 på 1,8 Mkr. Resultatet är därmed plus 1,8 Mkr jämfört
med budget och resultatförbättringen består till största delen av lägre pensionskostnader.

Ekonomi

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

2012

2013

2014

2015

2016

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

2011

2018

2019

Finansiell kostnad
Finansiell
kostnad

2017

159,4

16,2%

72,3%

8,6% 2,9%

Ägarandel 2015
Kommunbidrag 2015
Antal invånare 31/12 2015
Kostnad/invånare

5,08%
7 457 tkr
8 799
847 kr

Bollebygd

49,78%
73 077 tkr
108 488
674 kr

Borås

20,25%
29 727 tkr
33 906
877 kr

Mark

6,12%
8 984 tkr
10 506
855 kr

Svenljunga

6,79%
9 968 tkr
11 619
858 kr

Tranemo

155,7

2012

Avskrivningar

Lokaler

Material och tjänster

Personal

157,0

2013

11,98%
17 587 tkr
23 494
749 kr

Ulricehamn

100,00%
146 800 tkr
196 812
746 kr

Summa

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

Medlemsavgifter

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

163,4

Verksamhetens kostnader
inkl. avskrivningar

2014

Verksamhetens kostnader 2015

2015

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

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

Övriga verksamhetskostnader

Personalkostnader
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-0,7

-0,02

2014
-0,3

2013
-0,7

2012

4,7

2015
4,7

2014
6,3

2013
5,8

2012

2 st Räddningsfordon
2 st Ledningsfordon
2 st Personbilar

•
•

Höjdfordon
Räddningsfordon

Årets investeringar avviker mot Investeringsbudgeten med
7,9 Mkr och avvikelsen består av pågående investeringar som
kommer att slutföras under 2016:

Övriga investeringar utgörs av värmekameror, telefonväxel
samt ett webb-projekt för ny hemsida.

•
•
•

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

Avskrivningar

Mkr

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

Avskrivningar och investeringar

Finansnetto

2015

2015
247%
48,0
28%

52,2
29%

2013

265%

2014

26%

40,7

232%

2012

Vi måste säkerställa drift och funktionalitet hos IT-system
som förutom verksamhetssystem, vilka används i det dagliga
arbetet inom förebyggande och utryckande verksamhet, också
omfattar ekonomi, personalsystem, automatlarmshantering,
kommunikation via Rakel, radiosystem och telefoni.

Arbetsmetoder, val av tekniska lösningar och ökad
uppmärksamhet på arbetsmiljörisker driver utvecklingen inom
räddningstjänst.

Samverkan i olika former med räddningstjänster,
medlemskommuner, andra kommuner samt statliga
myndigheter, regionen och andra organisationer blir alltmer
angeläget.

Förbundet står inför många utmaningar när det gäller
utveckling av räddningstjänst och förebyggande arbete.

Förbundets utveckling - risker och
möjligheter

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

% och Mkr

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

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

Mkr

Utvärdering av Ekonomisk Ställning

Finansnetto
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1,2
2,0
3,7

+4,7
+1,4

+3,8
+1,3

+1,2
+1,2

Budget avvikelse Årets resultat
Prognosavvikelse augusti Årets resultat

+2,3
+1,9

2015 2014 2013 2012

%

Budgetsäkerhet och Prognossäkerhet

1,5

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

Påverkan

1% förändring av Medlemsbidraget

Mkr

Känslighetsanalys

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

För 2015 är Budgetavvikelsen 1,2 % och består av lägre
kostnader för pension och RIB-anställda, lägre intäkt för
räntor men högre från Automatiska brandlarm.

Prognosavvikelser hänförs till Pensionskostnader.

Budgetavvikelser har under tidigare år varit stora på grund av
återbetalning från AFA som ej var budgeterat, svårigheter att
prognostisera Pensionskostnader samt att vi budgeterar för
full bemanning för RIB-anställda men att det i utfallet ingått
cirka 7% vakanser.
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Ansvarsförbindelse

Kortfristiga skulder
Skulder
Eget kapital från föregående år
Årets resultat
Eget kapital
Avsättningar
Eget kapital, avsättningar och skulder

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Omsättningstillgångar
Pågående investering
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Anläggningstillgångar
Tillgångar

Balansräkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Resultaträkning

13

12

11

8
9
10

7

4
5
6

2
3

1

Not

15 155

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

2015-12-31
8 739
83 670
92 409
45
29 773
92
29 910
122 319

-4 725
-144 324
146 800
52
-716
1 812

2015
19 086
-158 685

2014

15 822

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

2014-12-31
9 660
74 229
83 889
1 525
30 526
113
32 164
116 053

20 287
-154 701
-4 750
-139 164
142 422
554
-531
3 281
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921
882
8 218
-2 493
21
-2 472

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

7 674

6415

Erhållen ränta
Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

3 346
811
357
4 514
221
74 008
74 229

2 875
697
123
3 695
9 441
74 229
83 670

-8 046
64
-7 982

-3 065
-920
3 689

4 750
-357
7 651
554
-531

2014

4 726
-123
7 078
52
-715

2015

3 258

8, 9
10

Not
2 475

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat exkl. räntenetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier

Kassaflödesanalys
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Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som
ansvarsförbindelse.

Särskild avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R) är
beräknad på pensionsålder 59,5 år.
Värdet av utfästa pensionsåtaganden redovisas under rubriken
avsättningar.

Värdering av pensionsförpliktelserna är gjord enligt
den av Sveriges Kommuners och Landsting antagna
beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser, RIPS 07.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader utgörs dels av under året
utbetalda pensioner och pensionspremier, dels av årets
förändring av kapitalvärdet av utgående och utfästa framtida
pensioner.

Fakturor överstigande 5 tkr exklusive moms har periodiseras.

Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god
redovisningssed.

Värderingsprinciper

Kommunalförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), lagen
om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.

Allmänna redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Höjdfordon
Övriga stora fordon
Personbilar/Båtar/Maskiner
Räddningsmateriel
Radioutrustning
Elektronik/Kameror/Datorer

Avskrivningstider enligt plan på anskaffningsvärdet
18 år
14 år
7/10 år
7/10 år
5 år
3 år

Investering
En investering anses föreligga när tillgången är anskaffad för
stadigvarande bruk, tillgången har en ekonomisk livslängd på
minst 3 år och anskaffningsvärdet uppgår till minst ett halvt
prisbasbelopp exkl. moms.

Avsättning har gjorts för bedömda förlustrisker.
Skulder har tagits upp till nominella värden.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas
inflyta.
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76 882
23 851
12 107
3 016
13 990
12 905
11 950
154 701

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

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

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

Not 6 Finansiella kostnader

4 720
3 838
181
8 739

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar
Summa

5 055
2 401
2 204
9 660

2014

512
19
531

7 15
1
716
2015

2014

2015

Not 7 Kortfristiga fordringar

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader
Summa

2014

2014

2015

2015

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

2014

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

2015

Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

Not 5 Finansiella intäkter

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

Not 4 Kommunbidrag

Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens
anskaffningsvärden.

Not 3 Avskrivningar enligt plan

Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Realisationsvinst
Summa

Not 1 Verksamhetens intäkter

Noter

2014
123 083
285
6 522
-333
129 557
94 614
4 750
-333
99 031
30 526

2015

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt
(för tiden t.o.m. 1997)

Not 13 Ansvarsförbindelse

Ingående balans
Utbetalningar
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans

Not 12 Pensionsavsättning

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

Not 11 Kortfristiga skulder

2014
15 822

15 155

46 534
-2 009
587
4 768
812
50 692

2014

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

2014

2015

50 692
-2 121
633
4 363
698
54 265

2015

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

2015

Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av körkortsutbildning

Not 10 Långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Summa

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

285
-285
1 525
1 525

Not 9 Anläggningstillgångar

2014

2015
1 525
-3 973
2 493
45

Not 8 Investeringar, Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar under året
Anskaffningar
Utgående anskaffningsvärde
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Fritsla

Mjöbäck

Svenljunga

Limmared
Tranemo

Liared

Dalstorp

Ulricehamn

Trädet

Vegby

Hökerum

Länghem

Dalsjöfors

Borås

Fristad

Borgstena

Viskafors

Hedared

Torestorp

Räddningsvärn

RiB-kår

Heltidskår

Horred

Skene

Sätila

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

Karta över SÄRF
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Liared

alstorp

hamn

det

Emma Isfelt (s)

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

Per Gustafsson (s)

Tomas Johansson (m)
Vice ordförande

Crister Persson (c)

Borås 2016-03-10

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (organisationsnummer 222000-0810) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och
revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.

Revisionsberättelse 2015

Torsten Lindh (s)

Kjell Classon (s)
Ordförande

Borås 2016-03-11

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
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BESÖKSADRESS Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås TELEFON 033-17 29 00 MAIL serf@serf.se WEBB www.serf.se

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

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Ett tryggt och
olycksfritt
samhälle för alla.
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Dnr 2016/KS0253

vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 107
Kommunfullmäktige
Förslag till Borås Stads kostpolicy
2016-03-22
Dnr. 2016/KS0253
Förslag till
Borås Stads kostpolicy
I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en
kostpolicy för Borås Stad. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner
vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och
utveckling inom måltidsområdet.
Förslag till Borås Stads Kostpolicy har tagits fram av kommungemensam kost och
framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam
kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad.
Avstämning har gjorts med Stadskansliet - avdelningarna Information samt Kvalitet
och utveckling.
Förslag till Borås Stads kostpolicy sändes ut på remiss till Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. Remissvaren var positiva
och alla hörda nämnder har tillstyrkt remissen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster,
Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska
nämnden till och med 2019.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt
alternativa yrkande, se bilaga.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
chef Kvalitet och utveckling

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

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

För Moderaterna
För Liberalerna
Annette Carlson
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

B 1184

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

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

Borås Stads

Kostpolicy
B 1186
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

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

2 |
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Kostpolicy
Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som
serveras ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt
som tar hänsyn till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt
kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och
matgäster, samt en tydlig ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet.
Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna
men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom
måltidsområdet.

Mat och miljö Maten och klimatet

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

Matkvalitet

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

B 1188
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Måltidsmiljö

»
»
»

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

Maten och arbetsmiljön
»
»

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

Genomförande

»
»

Borås Stad berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras
inom respektive verksamhetsområde.
Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola,
skola, äldreomsorg och omsorg.
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Nämnden anser att förslaget till Borås Stads kostpolicy tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna och att
policyn är övergripande på samtliga områden, vilket kommer
att underlätta upprättandet av handlingsplaner. Nämnden
ställer sig positiva till arbetet med klimatanpassade måltider
och skulle vilja arbeta för ökad kunskap om klimatsmarta
måltider och en bättre måltidskvalitet som är anpassad efter
de boendes behov.

boras.se

Tillstyrker

Sociala omsorgsnämnden

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

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

WEBBPLATS

Tillstyrker

Utbildningsnämnden

BESÖKSADRESS

Beslut

Nämnd

Förslag på ändringar från nämnd

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

valitet och utveckling
ggare: Ewa Luvö

2016-04-18
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Tillstyrker

Tillstyrker

Tillstyrker

Tillstyrker

Arbetslivsförvaltningen

Stadsdelsnämnden
Norr

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Öster

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

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

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

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

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

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

B 1191

Tekniska Nämnden

Tillstyrker
med förslag
på ändringar

B 1192

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

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

Maten är näringsriktig, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.

Som alternativ föreslå:
Punkten anses uppfylld med skrivning under rubriken Matkvalitet och föreslås utgå. Se punkten nedan:

bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

Befintlig skrivning:
All personal har den kunskap som krävs för att kunna
främja goda matvanor hos sin målgrupp och därmed

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

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

Som alternativ skrivning föreslås:
Maten lagas från grunden i så stor utsträckning som
möjligt.

Befintlig skrivning
Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning
som möjligt.

Tekniska nämnden föreslår nedanstående förändringar i Kostpolicyn:
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Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Kostpolicy
B 1193
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016
Dokumentet gäller för Stadsdelsnämnderna Väster, Norr och Öster samt Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden.
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Väster
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Stadsdelsnämnden Väster
Dokumentet gäller till och med 2019
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Kostpolicy
Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras
ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distributeras på ett sätt som tar hänsyn
till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig
ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet.
Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna
men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom
måltidsområdet.

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

Matkvalitet
»
»
»
»
»
»

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

B 1195
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Måltidsmiljö
»
»
»

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

Maten och arbetsmiljön
»
»

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

Genomförande
»
»

Borås Stad berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom
respektive verksmahetsområde.
Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.
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vd: Stadskansliet, Ekonomistyrning
andläggare: Martin Jakobsson

STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 108
Kommunal borgen
borgen för
för de
de lokala
lokala fiberföreningfiberföreningarna i
Kommunal
Bredared,
Draered/Äspered,
Gingri,Gingri,
Kråkered, Ljushult/
arna
i Bredared,
Draered/Äspered,
Kråkered,
Ljushult/Hulu,
Sandhult,
SundholHulu, Sandhult,
Sundholmen
och Vänga
2016-04-09
2016/KS0288 045
men
ochDnr.
Vänga
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2013 § 24 (2013/KS0131) om kommunal borgen för sex lokala fiberföreningar som då stod i begrepp att installera fiber.
Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och
Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon säkerhet, så
kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna behöver låna för att
klara finansieringen under investeringsperioden fram till att projekten är slutförda.
Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas bidragen, lånen kan amorteras
och borgen upphöra.
Av Kommunfullmäktiges beslut från 2013 framgår att de lokala fiberföreningarna
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att föreningarna
ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp de lån som behövs
innan alla bidragsmedel utbetalats. Kommunfullmäktige bedömer att borgen till fiberföreningarna är av allmänt intresse i syfte att nå målet med bredband till alla.
Genom att borgensåtagandet begränsas i tiden begränsas också risken kommunen
utsätter sig för. Samtliga lån som kommunen gick i borgen för efter beslutet 2013,
totalt cirka 17 mnkr, har per den 31 mars 2016 amorterats och Borås Stad har således
inga kvarvarande borgensåtaganden för fiberföreningarna.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör erbjuda de lokala fiberföreningarna i
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och Vänga möjligheten att låna med en kommunal borgen.
I enlighet med förutsättningarna i Kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2013
om kommunal borgen för lokala fiberföreningar föreslår Kommunstyrelsen att Borås
Stad går i borgen för belopp som högst motsvarar de bidrag som varje förening fått
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preliminärt beviljat från Länsstyrelsen, samt från VGR och Borås Stad avseende
stamnätet.
Ett tillkommande villkor vid detta beslut är att kommunal borgen endast ges så länge
som fiberföreningen är en ickekommersiell aktör. Föreningen ska vara en medlemsägd ekonomisk förening eller ideell förening eller samfällighet.
Varje förening får efter Kommunfullmäktiges beslut ansöka om kommunal borgen till
Stadskansliet och i samband därmed inkomma med för föreningen gällande registreringsbevis, stadgar, kopia på godkänd ansökan från Länsstyrelsen samt en projektkalkyl.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och
Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade bidragen,
under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Nr 109
Svar på
från
Beganovic,
Kjell
Svar
påmotion
motion
avEmina
Emina
Beganovic,
Kjell Classon och
Classon och
Anders (S).
Österberg
är en rättighet, del II
Anders
Österberg
Lek är(S).
en Lek
barnslig
2016-03-29
Dnr. 2010/KS0363
332
barnslig rättighet,
del

II

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

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

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

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2010-05-27

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

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
justerare

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

Lisbeth Rehnlund
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2010/KS0364

Kommunfullmäktige

Nr 110
Svar på motion från Anders Österberg och
Svar
på Motion
Österberg och
Ingwer
Klichefrån
(S): Anders
Let´s dance
2016-03-29 Kliche
Dnr. 2010/KS0364
829
Ingwer
(S) : Let´s
dance

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

KOMMUNSTYRELSEN

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

Motion: Let´s dance
Dnr 2010/KS0364

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

Bengt Sandell
Gunnar Isackson

B 1207

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

REMISSVAR

Handläggare
Peter Karlsson, 033 – 35 73 44

Datum
2010-05-25

1 (2)
Dnr
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Kommunstyrelsen

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

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

Bengt Fredenlund
Ordförande
Hans Forsman
Förvaltningschef
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Dnr 2010/KS0373

Kommunfullmäktige

Nr 111
Svar
Svar på
på motion
motion av
av Hanna
HannaWerner
Werner(MP):
(MP): Inköp i tiden
2016-04-06 i tiden
Dnr. 2010/KS0373 050
Inköp
Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara mål
och metoder för upphandling och inköp, att en policy och handlingsplan för
etiska/sociala krav vid upphandling och inköp tas fram samt att Borås Stad tar initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och tjänstemän vad gäller inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden, som den 14 december 2011 har
yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyrelsen har den 7 mars lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om
”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom att
anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som ska regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Föreslagna regler utgår ifrån att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vid alla upphandlingar ska sociala och etiska
krav ställas. Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag
som legat till grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur de sociala, etiska och miljömässiga kraven bör ställas vid upphandlingar.
Uppföljning av kommunens miljömål sker redan idag då ekologiska inköp och inköp
av etiska produkter ska redovisas av alla nämnder och bolag i delårsrapport och årsredovisning.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om kompetensutveckling. Inköpsoch upphandlingsfrågor är av stor strategisk vikt, vilket förslaget i omorganisationen
att Upphandlingsavdelningen flyttar till Kommunstyrelsen tydliggör.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Motion:

Inköp i tiden.
Sveriges kommuner är stora inköpare av allt från mat och gatsten till tjänster som t ex
handledning. Man har därigenom goda möjligheter att i sina upphandlingar agera för en
långsiktigt hållbar utveckling. I Borås upphandlas ofta i stora kvantiteter, vilket gynnar stora
leverantörer och ökar risken för långa miljöbelastande transporter. Att köpa stora volymer
samtidigt minskar också möjligheten för mindre lokala leverantörer att lämna anbud och
riskerar försvåra för de företag som levererar ekologiska och socialt/etiskt märkta
produkter.
Lagen om offentlig upphandling och EU:s regelverk används ofta som argument för att inte
ställa miljökrav och etiska/sociala krav. Erfarenheter från kommuner och landsting runt om
i Sverige visar att det inte är regelverket som hindrar. Framgång handlar i stället om
politisk vilja, ett förtroendefullt samarbete mellan politiker och upphandlande tjänstemän
samt kunskap om hur kraven ska ställas på ett konkurrensneutralt sätt. Det finns flera
exempel på kommuner/landsting som lyckats bra på detta område t ex Lund och Region
Skåne.
Borås stads miljöpolicy har höga mål på många områden t ex att minska miljöbelastande
transporter och att öka andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna. Borås behöver nu
göra kraftansträngningar, för att verkligen komma en bit på väg mot att nå miljömålen. Då
har upphandling och inköp en nyckelroll. En bra början är att göra förfrågningsunderlagen
så enkla som möjligt; att dela upp upphandlingen i mindre delar dvs. att precisera
underlagen produktspecifikt, att upphandla varor och transporter separat samt att
uppmuntra säsongsvariationer på matsedlarna i kommunen.
När det gäller sociala/etiska krav skulle Borås kunna följa Västra Götalandsregionens
exempel och börja ställa krav på ett antal utvalda produkter för att sedan gradvis öka
omfattningen.
Miljöpartiet vill att de små och medelstora företagen i Sjuhärad ska kunna delta när Borås
stad köper in varor och tjänster och vi vill även att sociala/etiska krav successivt införs.
Detta skulle gynna människor, miljö, kvalitet och ekonomi.
Därför yrkar jag:
att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara mål och
metoder för upphandling och inköp, som underlättar för verksamheterna att
nå kommunens miljömål.
att Borås Stad tar fram en policy och handlingsplan för etiska/sociala krav vid upphandling
och inköp.
att Borås Stad tar initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och
tjänstemän vad gäller inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Hanna Werner
Fullmäktigeledamot
Miljöpartiet
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2011-12-14
Ert datum

Helena Sävefjärd, 35 71 69

Ärendenummer

2011/903 571
Ert ärendenummer

2010/KS0373

Kommunstyrelsen

Svar på motion om Inköp i tiden från Hanna Werner (MP)
Upphandlingsavdelningen genomför alla upphandlingar i samråd med kommunens
olika verksamheter. När det gäller livsmedelsupphandlingarna sker dessa i samråd
med stadens högst ansvariga tjänstemän för kostfrågor samt med köksrepresentanter
från förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. I varje upphandling som
Upphandlingsavdelningen genomför ställs kravet att anbudsgivaren (och valda
leverantörer) skall acceptera och följa TCO:s uppförandekod.
Upphandlingsavdelningen arbetar ständigt med att förenkla förfrågningsunderlag
samt på andra sätt underlätta för anbudsgivare genom t ex elektronisk anbudsgivning
och möjlighet att lämna anbud per produktgrupp och per kommun.
Kommunens kök har under en längre period arbetat med att servera
säsongsanpassade produkter. När det gäller miljöbelastning och livsmedel är
framställning av produkten den stora miljöbelastningen och inte transporterna.
I nuvarande och i kommande livsmedelsavtal erbjuds en stor del ekologiska och etiskt
märkta produkter. I de nya avtal som börjar gälla den 1 mars 2012 finns reglerat att
leverantören även skall informera kommunen om nytillkomna ekologiska och etiskt
märkta produkter. På intranätet under Upphandlingsavdelningens information finns
de upphandlade ekologiska och etiskt märkta produkterna väl synliga. I stadens
elektroniska beställningsportal är det möjligt att med en sökfunktion hitta miljömärkta
produkter vilket underlättar för beställarna vid köp. De etiskt märkta produkterna kan
enkelt finnas genom att beställaren i sökmotorn anger t ex fair. Då presenteras
samtliga produkter som är fairtrademärkta. Upphandlingsavdelningen ansvarar inte
för själva inköpen, det är upp till verksamheten att välja ekologiska och etiskt märkta
produkter när beställning sker.
Kommunstyrelsen fattade den 19 september 2011 ett beslut om att alla nämnder och
bolag i delårsrapport och årsrapport skall redovisa inköpen av etiska produkter.
Redan idag följs de ekologiska inköpen upp och detta kommer nu också att ske med
de etiskt märkta produkterna per nämnd/bolag. Upphandlingsavdelningen har sedan
flera år tillbaka tagit fram statistik för kommunens etiska köp, men ej per nämnd eller
bolag. I och med Kommunstyrelsens beslut kommer dessa uppgifter redovisas ännu
tydligare än vad som skett hittills.
Ny upphandlingspolicy samt nya inköpsriktlinjer kommer att tas fram, troligtvis under
våren år 2012. I dessa dokument kommer upphandlingskrav på etiska och ekologiska
produkter att regleras. Det är även tänkbart att sociala krav kommer att nämnas i
dessa dokument. Ny upphandlingschef tillträder i slutet av januari 2012 och en av
hans första uppgifter är framtagning av dessa dokument.
B 1213
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Det är en god idé att staden har en gemensam kompetensutveckling för politiker och
tjänstemän i inköpsfrågor. Stadens Personal- och förhandlingsavdelning som redan
idag arbetar med kompetensutveckling skulle ev. kunna bistå med utbildning i inköp
med hänsyn till miljö och etiska frågor.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson

B 1214

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

Sida
1(1)
2016-05-02

Dnr 2012/KS0129

vd: Kvalitet och utveckling
andläggare: Eva-Maria Sandin

STADRESS

1 80 Borås

Nr 112
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Patric
Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan
Hjalmarsson
(FP), Kerstin
Hermansson
Svar
på motion
av Patric Cerny
(FP), Annette
Carlson
(M), Morgan
Hjalmarsson
(FP), Kerstin
(C) och Falco
Güldenpfennig
(KD): Barnrättsstrateg
Hermansson
(C) och-Falco
Güldenpfennig
och Pinocchiogrupp
ett måste
för en aktiv barn(KD):
Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp kommun!
ett
måsteDnr.för
en aktiv barnkommun!
2016-04-07
2012/KS0129
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att
på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad, samt att
tjänsten som barnrättstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i Borås
Stad.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd (se bilagor för inkomna remissvar i helhet). De tre stadsdelsnämnderna
avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden Norr och Stadsdelsnämnden Väster tycker att
motionärernas intentioner är bra men samtliga stadsdelsnämnder är tveksamma till att
en ny tjänst ska inrättas inför omorganisationen 2017. De tre stadsdelsnämnderna ger
också exempel på det arbete som idag redan görs gällande barn och ungas inflytande,
t.ex. genom ungdomsråd och elevråd. Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen
och anser att ett barnråd, det motionärerna kallar Pinocchiogrupp, vore ett bra sätt att
tidigt skapa intresse för delaktighet och inflytande. Borås Stads Ungdomsråd är också
positiva till att tjänsten som barnrättstrateg återinrättas.
Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas uppfattning, att det här är en fråga för
den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd att ta ställning i frågan i
samband med budgetberedningen 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Ingegerd Eriksson
Enhetschef

WEBBPLATS
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MOTION
Kommunfullmäktige

2012-02-26

Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!
I Borås Stad tar vi fasta på barns och ungas inflytande samt delaktighet! Utmärkelsen Årets
Ungdomskommun 2010 är ett ypperligt bevis på detta. Under förra mandatperioden gjorde vi
Allianspartier i sexpartimajoritet framgångsrika satsningar på barn och ungdomar. Vi fattade
beslut om allt från näridrottsplatsen på Hulta, den brukarstyrda Skateboard- och BMX-hallen
till framtagandet av Boråspaletten (strategin för barn och ungas inflytande). Som ett nästa
steg i arbetet för en aktiv barnkommun föreslår vi Allianspartier att det inrättas en permanent
tjänst som barnrättsstrateg och att en Pinocchiogrupp etableras i Borås Stad.
En grupp vars röst måste värnas är barnens och där ska Borås Stad visa vägen. Under 2011
har en projektledare för barn och ungas inflytande varit anställd på stadskansliet.
Projektledarens främsta uppgift har varit att kartlägga förvaltningarnas arbete med barn och
ungas inflytande. Vi i Alliansen vill nu att denna tjänst återinrättas, då vi anser att det även
framgent behövs en barnrättsstrateg som arbetar för barns inflytande i Borås Stad.
I Borås kan vi vara stolta över att vi har ungdomsråd både i Stadsdelsnämnderna och under
Kommunstyrelsen som aktivt framför ungdomars synpunkter och åsikter. Vi Allianspartier
anser att ett liknande råd även bör bildas för barn i åldrarna 5-13 år- med namnet
Pinocchiogrupp. Vi föreslår att barnrättsstrategen ansvarar för etableringen av denna grupp.
Ett resultat av etableringen av en Pinocchiogrupp torde i ett långsiktigt perspektiv bli att
rekryteringen till de fyra ungdomsråden är säkrad, vilket medför att Borås Stad tar ansvar för
de demokratiska värderingarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta att:
-

Återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att på ett framgångsrikt
sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad.

-

Tjänsten som barnrättsstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i
Borås Stad.

Patric Cerny (FP)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
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REMISSVAR

Borås Stads Ungdomsråd
Handläggare: Eva-Maria Sandin,

Datum 2016-01-20

vik. ungdomsstrateg, 033-35 82 02

Diarienummer
2012/KS0129

Kommunstyrelsen

Motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp
- ett måste för en aktiv barnkommun!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0129

Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet anser att det vore bra att återinrätta tjänsten barnrättsstrateg och att
etablera ett råd för barn. Ungdomsrådet anser dock att rådet ska vara till för barn från
6 år istället för 5 år och att det vore bra att dela upp det i två råd, ett för 6-9-åringar
och ett för 10-13 åringar. Ungdomsrådet tycker också att råden ska ha ett annat namn
än ”Pinocchiogrupp”.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Ungdomsrådet tycker att det vore bra att etablera ett råd för barn, liknande det som
finns för ungdomar. Det vore ett sätt att tidigt skapa intresse för deltagande och
inflytande. Det finns många frågor som rådet kan ta ställning till och det är viktigt att
det handlar om sådant som är relevant för dem och att det ”bryts ner” till deras nivå.
Ett råd skulle också göra det möjligt för barn att träffa barn från andra skolor och
delar av kommunen. Ungdomsrådet anser att deltagandet i rådet ska vara frivilligt.
Ungdomsrådet anser dock att rådet ska vara till för barn från 6 år eftersom de då
börjat i förskoleklass. Ungdomsrådet anser också att det vore bra att dela upp det i två
råd, ett för 6-9-åringar och ett för 10-13 åringar eftersom det är stora skillnader
mellan en 6- och en 13-åring. Ungdomsrådet tycker också att råden ska heta något
annat än ”Pinocchiogrupp” eftersom det inte säger någonting om vad gruppen gör
eller har för syfte. Ungdomsrådet skulle vara intresserat av att stötta/”vara fadder” till
de barn som är med i rådet.
Ungdomsrådet anser att det vore väldigt bra att återinrätta tjänsten barnrättsstrateg.
Barnrättsstategen kan få stöttning av, och arbeta tillsammans med, ungdomsstrategen.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Linus Björnqvist
Ordförande

Eva-Maria Sandin
Vik. ungdomsstrateg
B 1217
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-12-21
§ 195

2015/SDNV0164

Remiss: Motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett måste för en
aktiv barnkommun!
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun. Stadsdelnämnden Väster anser att
motionärernas intentioner är bra men det är i dagsläget tveksamt att föreslå inrättandet av
en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står inför en omorganisation den 1 januari, 2017.
Nämnden förslås därför att avstyrka motionen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Avstyrka motionen Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Deltar ej
Karolina Carlsson (SD) väljer att inte delta i beslutet.
Vid protokollet
Kristina Janze
2015-12-21

Ordförande
Per Carlsson

Justerande person
Leif Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 december 2015.
Rätt utdraget betygar:
Kristina Janze
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-12-10

1 (2)
2015/SDNV0164

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef Kultur, Fritid, Förbyggande
033-35 71 86

Svar på motion: Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Avstyrka motionen Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster anser att motionärernas intentioner är bra men
det är i dagsläget tveksamt att föreslå inrättandet av en ny tjänst med tanke
på att Borås Stad står inför en omorganisation den 1 januari, 2017.
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig över motionen,
”Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!”.
Borås Stad arbetar på olika sätt med att ta tillvara barns och ungdomars
åsikter. Det finns ett centralt ungdomsråd som leds av en ungdomsstrateg
placerad på Stadskansliet, samt lokala ungdomsråd i stadsdelarna. I Stadsdel
Väster arbetar den öppna ungdomsverksamheten via fritidsgårdar och
projektkontor med att på olika sätt ta till vara på ungdomars engagemang
och delaktighet.
I förskolans och skolans läroplaner är det reglerat att barns åsikter ska tas till
vara. Några exempel på hur förskolor och skolor arbetar med barn- och
ungdomsinflytande är elevråd, klassråd, barnråd och kostråd.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-12-10

2 (2)
2015/SDNV0164

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef Kultur, Fritid, Förbyggande
033-35 71 86

Motionärernas intentioner är bra men det är i dagsläget tveksam att föreslå
inrättandet av en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står inför en
omorganisation den 1 januari, 2017.
Samverkan
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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BESLUT

Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-12-15
2015/SDNO0106

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp - ett
måste för en aktiv barnkommun
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att det inrättas en permanent tjänst som barnrättsstrateg och att en
Pinocchiogrupp, som barnrättsstrategen ska ansvara för, etableras i Borås Stad. En
Pinocchiogrupp är en grupp för barn i åldrarna 5 – 13 år, och som liknar de Ungdomsråd
som idag finns i Borås Stad, bland annat i stadsdelarna. Syftet med en barnrättsstrateg och
en Pinocchiogrupp är att fortsätta arbetet för en aktiv barnkommun, arbeta med barns och
ungdomars inflytande i Borås Stad, samt att i ett långsiktigt perspektiv säkra rekryteringen till
de ungdomsråd som idag finns.
I stadsdel Öster är ungdomsdemokrati en viktig fråga, och ungdomsrådet är väl etablerat och
fungerar bra under nuvarande former. Inför Borås Stads omorganisering, bör det först
utredas hur de framgångsrika formerna för dagens ungdomsråd ska föras över till de nya
förvaltningarna på ett lämpligt sätt, snarare än att inrätta nya tjänster och grupper.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker därför motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen avstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
enligt Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär beslut enligt Ida Legnemarks förslag.
Nej innebär beslut enligt Ulf Sjöstens förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaoia (S)och Bo-Göran Gunnarsson (MP) och
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BESLUT

Handläggare
Kjell-Åke Karlsson

2 (2)

Sammanträdesdatum 2015-12-15
2015/SDNO0106

nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L), Lars Lyborg (KD) och Björn
Qvarnström (SD).
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej finner ordförande att Stadsdelsnämnden Öster
beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L), Lars Lyborg (KD) och Björn
Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande
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1(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-12-14

Dnr 2015/SDNN0160

Svar på remiss: Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp - ett måste för en aktiv
barnkommun!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0129

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Barnrättsstrateg och
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!” och översänder
svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!”.
Borås Stad arbetar på många sätt med att ta till vara på barn och ungdomars
åsikter. Det finns ett centralt ungdomsråd som leds av en ungdomsstrateg
placerad på Stadskansliet, samt lokala ungdomsråd i stadsdelarna.
I förskolan och skolans läroplaner är det reglerat att barnens åsikter ska tas
till vara. Några exempel på hur förskolor och skolor arbetar med
barn- och ungdomsinflytande är elevråd, klassråd, barnråd och kostråd.
Stadsdelsnämnden anser att motionärens intentioner är bra, men är tveksam
till att föreslå inrättandet av en ny tjänst med tanke på att Borås Stad står
inför en omorganisation 2017. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker därmed
remissen men föreslår att motionärens intentioner beaktas i den nya
organisationen inför 2017.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Om en ny tjänst inrättas kommer kostnaderna att öka motsvarande
lönekostnaderna.
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2(2)
Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-12-14

Dnr 2015/SDNN0160

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Det är viktigt att barn och ungdomars åsikter tas till vara och nämnden
föreslår att motionärens intentioner tas till vara i arbetet med den nya
organisationen.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas positivt när barn och
ungdomars åsikter beaktas.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-12-14.

Remissinstans

Ärendet har skickats på remiss till det lokala ungdomsrådet i Stadsdel Norr
som har avstått från att besvara den.

Reservation

Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Birgit Wahlgren (L) och
Monica Johansson (C) reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av
remissen.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande
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Bo Drysén
Stadsdelschef

vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
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Kommunfullmäktige

Nr 113
Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD):
Svarspeciallärare
på motion avpå
Falco
Güldenpfennig
(KD);
Fler
skolorna
i Borås
2016-04-12
Dnr. 2014/KS0455 624
Fler speciallärare
på skolorna i Borås
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig till speciallärare och
tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på
skolorna i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr samt Stadsdelsnämnden Öster
tillstyrker remissen. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker. Ungdomsrådet har inte
lämnat något svar på remissen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen är positiv till att lärare uppmuntras att vidareutbilda sig inom de
ämnesområden där tillgången inte motsvarar efterfrågan. Det är en viktig uppgift för
Förskole- och Grundskolenämnden att i det löpande arbetet se till att ha erforderliga
incitament för att få lärare att bland annat utbilda sig vidare till speciallärare.
Stadsdelsförvaltningen Norr har vid kartläggning av lärares behörighet konstaterat att
tillgången på behöriga speciallärare är begränsad. Under de senaste åren har lokala
utbildningssatsningar gjorts för speciallärare som undervisar i särskola och i särskilda
undervisningsgrupper och som saknat relevant behörighet. De har getts möjlighet
genomföra del av studierna inom sin ordinarie arbetstid.
Borås Stad tar fortlöpande del av de statsbidrag som finns för kompetensutveckling.
Inom Lärarlyftet 2016 kan lärare läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som
leder till speciallärarexamen. I utbildningen finns specialisering mot matematik-
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utveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt mot utvecklingsstörning vilket väl
motsvarar de behov som finns inom skolan.
Regeringen har aviserat att det kommer en nationell satsning på kompetensutveckling
i specialpedagogik. Det finns 400 mnkr avsatta, vilket beräknas ge ca 4 mnkr till Borås
Stad om det blir en proportionell fördelning mellan landets kommuner.
Kommunstyrelsen utgår från att nämnderna tar del av de statsbidrag som finns och
att de också uppmuntrar och skapar förutsättningar för lärare att delta i kompetensutvecklingen. Kommunstyrelsen, såsom huvudansvarig för den kommunala personalförsörjningen, är angelägen om att ta del av vilket arbete som bedrivs när den nya
organisationen har implementerats. Förskole- och Grundskolenämnderna ska därför
utifrån sina respektive uppdrag redovisa för Kommunstyrelsen under tredje kvartalet
2017 vilka incitament för fortbildning som finns och hur kompetensförsörjningen av
speciallärare ser ut.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa för
Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur kompetensförsörjningen för
speciallärare ser ut.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-02-16

Sida
1(2)

Dnr 2014/KS0455

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler
speciallärare på skolorna i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden anser att tillgången på lärare inom alla kategorier är en förutsättning för att garantera en god utbildning till alla elever. Det ska också, enligt skollagen, finnas personal inom skolornas elevhälsa som kan tillgodose elevernas behov av
specialpedagogiska insatser. Sådan personal är i regel lärare som har vidareutbildat sig
till speciallärare eller specialpedagog. Det är av största vikt att skolorna fortsatt ska ha
dessa kompetenser. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen att kommunstyrelsen
ges i uppdrag att utreda hur lärare kan stimuleras till vidareutbildning inom specialpedagogik så att kompetensen på skolorna kan säkras.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen som föreslår att Kommunstyrelsen
utreder hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig till speciallärare. Syftet med
utredningen är att tillgodose behovet av specialpedagogisk kompetens på skolorna i
Borås Stad i form av speciallärare. Kommungemensam Förskola och Skola har sedan
tidigare identifierat behovet av fler speciallärare.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Mot bakgrund av att Borås Stad har ett personalpolitiskt program för
kompetensutveckling och personal- och kompetensförsörjning är det inte rimligt att
särskilt lyfta ut en yrkesgrupp så som motionen anger. Motionen bör därför avslås.
Yttrandet i sin helhet
Borås Stad, liksom många andra kommuner runt om i landet, står inför en utmaning
gällande balansen mellan behov av och tillgång till utbildade speciallärare och
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specialpedagoger. Söktrycket på utannonserade specialpedagogtjänster är relativt lågt
och det råder i dag brist på utbildade specialpedagoger.
Borås Stad står dock inför en liknande utmaning gällande tillgången till vissa andra
professioner. Staden är arbetsgivare åt ca 10 000 anställda, varav barn- och elevhälsan
har ca 40 specialpedagogtjänster. Borås Stad har utarbetat ett personalpolitiskt
program för kompetensutveckling och personal- och kompetensförsörjning. Det blir
därför problematiskt att i sammanhanget lyfta ut en yrkesgrupp och särskilt utreda
hur lärare kan stimuleras att vidareutbilda sig inom denna.
Speciallärarprogrammet är en kvalificerad vidareutbildning för lärare. Även specialpedagogutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för lärare. Behöriga
pedagoger kan söka någon av ovanstående utbildningar och kan, efter dialog med
närmsta chef, inom ramen för Borås Stads personalpolitiska program söka ersättning
för sina studier.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen
Nämndens yttrande
En ökad tillgång på utbildade speciallärare och specialpedagoger bidrar till att tillgången på specialpedagogisk kompetens ökar. Det råder idag brist på utbildade speciallärare och specialpedagoger.
Viktigast för elevers lärande och utveckling är den ordinarie undervisningen som eleverna dagligen möter i klassrummet. Att undervisningen är anpassad efter elevers
olika behov och stimulerar till lärande och utveckling är avgörande för elevens möjlighet att utvecklas och lära. Specialpedagogen kan verka som stöd för läraren i arbetet
med att skapa goda förutsättningar för alla elever och anpassa undervisningen efter
elevers olika behov. Speciallärare kan, med sin kompetens, bidra till att enskilda elever
ges det stöd de behöver för att lära och utvecklas så långt som möjligt.
Stadsdelsnämnden Öster ställer sig positiv till att lärare stimuleras till att vidareutbilda
sig inom det specialpedagogiska området eller andra områden som kan påverka elevernas möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt.
Ungdomsrådet

Inget svar.
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2016-04-18

Dnr 2013/KS0661

ersonal och förhandling
andläggare: Pelle Pellby

Nr 114
Kommunfullmäktige
Svar på motion
av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare
mot
i nära
Svar våld
på motion
avrelationer!
Patric Cerny (FP): att arbeta
2016-03-22
2013/KS0661
smartare Dnr.
mot
våld i

nära relationer!

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

Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet
hos Arbetslivsnämnden

-

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

-

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

-

Motionen är därmed besvarad

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

2013-10-24

• Att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla
de insatser som behövs i form av skyddat boende etc. (Detta utifrån att ekonomiska
volymen är sådan att upphandling krävs samt att kraven på de som kan bli föremål för att
köpa tjänster av är stora då de i laglig mening ska leva upp till samma krav som
socialtjänsten själva har i avseende dokumentation, styrning och ledning, kvalitetsarbete,
evidentbaserad verksamhet etc.).
Inget av dessa förslag förhindrar tjänstemännens forsatta beredningen av att rättssäkra
arbetet i Borås Stad mot våld i nära relationer. Tvärt om så ger det en tydligare
förutsättningar för detta arbete samtidigt som upphandlingen innebär att vi kommer att
kunna hjälpa fler att få skydd.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna
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Dnr 2014/KS0587

Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby

Nr 115
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anne-Marie
Ekström (FP): Förebygg
hedersrelaterat
och förtryck!
Svar på motion våld
av Anne-Marie
Ekström (FP): Före2016-03-22
Dnr. 2014/KS0587 700
bygg hedersrelaterat
våld och förtryck!
Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-05 lämnat motion om att förebygga hedersrelaterat våld.
I motionen föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som
strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med
motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

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

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

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

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

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

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med
avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens
intentioner.
Anne-Marie Ekström (FP)
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Dnr 2014/KS0657 312

vd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 116
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Bygg
gångbana
Rydboholm
- Borås!
Svar på motion
av Morgan
Hjalmarsson (L):
2016-04-13
Dnr. 2014/KS0657
312
Bygg gångbana
Rydboholm
- Borås!
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket för att
snarast komma till skott med byggnationen av cykelväg mellan nya Rydboholmsbron
och Borås Ridhus.
Motionen har inte varit remitterad.
En vägplan är framtagen vilket är en förutsättning för att snabbt kunna genomföra
byggnationen när finansiering är löst.
Trafikverket efterfrågar objekt och prioriteringar till den regionala cykelplanen som
ska lämnas in under april 2016. Cykelvägen Rydboholm- Borås Ridhus är den
cykelväg som Borås Stad, genom Tekniska förvaltningen, har ansökt som prioritet 1.
Objektet finns dessutom med i förslaget till Borås stads Cykelplan 2016-17.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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E-POST
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I samband med brobygget i Rydboholm byggs gång och cykelväg. Tyvärr byggs inte G/Cvägen hela vägen från Viskafors till Borås ridhus. Delen från Rydboholmsbron till Borås ridhus är inte finansierad av Trafikverket. Det krävs kommunal medfinansiering för att den delen
ska kunna byggas. Det är synnerligen angeläget med tanken på den nya förskolan i Rydboholm.
Jag ser det som angeläget att så sker och vill därför att kommunen inleder förhandlingar med
Trafikverket för att snarast komma till skott med byggnationen. Jag vill ha G/C-väg hela
vägen till Viskafors.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Tekniska nämnden att snarast inleda förhandlingar med Trafikverket för att få till
en utbyggd G/C-väg mellan Rydboholmsbron till Borås ridhus.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet Liberalerna
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Dnr 2015/KS0552

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 117
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S)
och
Bernholdsson
(MP); Social
SvarHanna
på motion
av Ida Legnemark
(V), hänsyn
Ulf Ols- vid
son (S) och Hanna Bernholdsson (MP); Social
upphandling
2016-04-06
Dnr. 2015/KS0552
050
hänsyn vid
upphandling
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social hänsyn
vid upphandling. Tekniska nämnden har den 13 september 2015 yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyreslen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska nämnden
redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur sociala
krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden där
många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som kan
vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är lämpligt
i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

B 1243

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

B 1244

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

Motion:

Social hänsyn vid upphandling
Sedan EU reviderat sitt regelverk för offentlig upphandling (LOU‐direktiv 2014/24/EU) står
det klart att upphandling kan användas för att uppnå social hållbarhet. I Göteborg har en
pilotverksamhet startats i syfte att nå stadens mål att öka möjligheten till anställning för
grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.
I Göteborgs fall fokuseras särskilt på ungdomar, utrikesfödda och personer med
funktionsnedsättning. I Borås bedriver Arbetslivsförvaltningen redan idag ett framgångsrikt
arbete i syfte att möjliggöra att personer ur målgrupperna långtidsarbetslösa, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden. Om sociala hänsyn
togs vid upphandling skulle emellertid fler sådana arbetstillfällen möjliggöras vilket skulle
leda till att än fler fick tillträde till arbetsmarknaden och de sociala klyftorna i staden skulle
minska.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet
att Kommunfullmäktige beslutar
* att möjligheten till social hänsyn vid upphandling utreds
Borås 2015‐08‐18
Ida Legnemark (V)
Ulf Olsson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
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Tekniska nämnden
Iqbal Musaji, tel 033-35 70 05

Sida
1(1)

REMISSVAR
2015-10-13

Dnr 2015/667 571

Kommunstyrelsen

Motion: Social hänsyn vid upphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0552

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker att möjligheten till att social hänsyn vid upphandling utreds.

Nämndens yttrande

Det pågår ett arbete med att titta över hur Borås Stad ska tillämpa social hänsyn vid
upphandling men även utanför dess ramar. Gruppen som arbetar med detta kommer
under 4:e kvartalet 2015 leverera in en skrivelse om hur vi bör tackla denna frågeställning.
Gruppen består av två deltagare från Arbetslivsförvaltningen, en deltagare från
Arbetsförmedlingen, en deltagare från AB Bostäder Borås, en deltagare från Tekniska
förvaltningen och en deltagare från Stadskansliet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson
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Dnr 2015/KS0306

vd: Ekonomistyrning
andläggare: Roger Cardell

STADRESS

1 80 Borås

Nr 118
Kommunfullmäktige
Svar på motion från Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och
Urban Svenkvist
Sanering
Svar
på motion
av Annette(M).
Carlson
(M), av
Ulfklotter
Sjösten
och Urban Svenkvist (M). Sanering
inom 24(M)
timmar!
2016-04-18
2015/KS0306
av
klotterDnr.inom
24289
timmar!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras inom 24
timmar”.
Motionärerna menar att för att motverka klotter är det väldigt viktigt att det snabbt
sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra, förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom
är det viktigt att anmälarna får se resultatet av att de anmäler Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att klotter därför inte kommer till kommunens
kännedom.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder. Alla är
positiva och tillstyrker motionen förutom Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden redovisar att det finns ett anmälningssystem för bl a klotter via en
app och ett webbformulär för felanmälan. För snabbast möjliga åtgärdande får
driftentreprenörerna beställning via felanmälningssystemet. Då systemet är relativt
nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer anslutna. Arbete med att få samtliga
anslutna i systemet pågår. Efter hörande med Tekniska nämnden är nu de flesta
entreprenörerna anslutna till systemet.
Tekniska nämnden anför också vissa praktiska problem för att kunna utföra sanering
inom 24 timmar. Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten används vid
borttagande av klotter är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning
kan föranleda otrygghet i form av halkrisker. Oftast sker också skadegörelse såsom
klotter explosionsartat under kort tid då stora områden inom kommunen blir utsatta.
För att saneringsarbetet ska kunna utföras kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras
samordnat. Sammantaget anser Tekniska nämnden att det inte är möjligt att generellt
ange en 24-timmars gräns för saneringsarbetet.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara
sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt
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ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Däremot är
Kommunstyrelsen tveksam till att kommunen sätter upp en 24-timmars gräns som är
absolut. Det finns inget som säger att inom just 24 timmar är den rimliga tidsgränsen
för sanering av klotter. Menar man då allt klotter eller är det en viss nivå och
omfattning på klottret som avses. Ett absolut löfte kan då innebära att en relativt stor
organisation måste finnas tillgänglig och är då en resursfråga som måste hanteras.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Allianspartierna och Sverigedemokraterna till förmån för
Allianspartiernas alternativa förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter
inom 24 timmar!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

B 1249

E7

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

ALTERNATIV SKRIVELSE
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter
inom 24 timmar!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras inom 24
timmar”.
Motionärerna menar att för att motverka klotter är det väldigt viktigt att det snabbt sker en
sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra,
förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att anmälarna
får se resultatet av att de anmäler Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla och
att klotter därför inte kommer till kommunens kännedom. Klotter föder mer klotter och skapar
i förlängningen en känsla av otrygghet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder. Alla är positiva
och tillstyrker motionen förutom Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden redovisar att det finns ett anmälningssystem för bl a klotter via en app och
ett webbformulär för felanmälan. För snabbast möjliga åtgärdande får driftentreprenörerna
beställning via felanmälningssystemet. Då systemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla
driftentreprenörer anslutna. Arbete med att få samtliga anslutna i systemet pågår. Efter
hörande med Tekniska nämnden är nu de flesta entreprenörerna anslutna till systemet.
Tekniska nämnden anför också vissa praktiska problem för att kunna utföra sanering inom 24
timmar. Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten används vid borttagande av klotter
är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning kan föranleda otrygghet i form av
halkrisker. Oftast sker också skadegörelse såsom klotter explosionsartat under kort tid då stora
områden inom kommunen blir utsatta. För att saneringsarbetet ska kunna utföras
kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras samordnat. Sammantaget anser Tekniska nämnden
att det inte är möjligt att generellt ange en 24-timmars gräns för saneringsarbetet.
Kommunstyrelsen delar inte Tekniska nämndens bedömning av det orimliga i att ha en 24timmars gräns för saneringsarbetet. Det kan i vissa situationer finnas tekniska hinder för
utförandet men som huvudregel bör det gå att sanera inom 24 timmar från det att ansvarig
aktör får kännedom om klotter. Här är AB Bostäder ett föredömligt exempel på snabb
klottersanering.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara sanerat inom
24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt ställt mål gör att
ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Samtliga remitterade nämnder med
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undantag av Tekniska nämnden tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen bedömning är att
ambitionen att sanera klotter inom 24 timmar är vällovlig samt att en effektiv och snabb
klottersanering bidrar till en tryggare och trevligare upplevelse av staden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033- 35 74 55

Sida
1(1)

REMISSVAR
2015-05-06

Dnr 2015/320 002

Kommunstyrelsen

Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden får meddela att Tekniska förvaltningen redan idag har redan ett
anmälningssystem för bl a klotter via en app och ett webbformulär för felanmälan.
För snabbast möjliga åtgärdande får våra driftentreprenörer beställning via felanmälningssystemet. Då systemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer
anslutna. Arbete med att få samtliga anslutna i systemet pågår. Klottersanering inom
24-timmar bedömer Tekniska nämnden inte som praktiskt möjligt varför motionen
till denna delen avstyrkes.

Nämndens yttrande

Inom Tekniska nämndens verksamhetsområde finns idag kanaler för inrapportering
av fel vad avser bl.a klotter, trasig belysning och nedskräpning. Dessutom finns möjlighet att lämna synpunkter via det kommungemensamma synpunktshanteringssystemet.
För felanmälan finns en app och ett webbformulär för felanmälan. För de fel som
rapporteras ska en beställning gå via systemet ut till de driftentreprenörer som ska
åtgärda felen. Fel som rapporteras på annat sätt t.ex via telefon läggs in i felanmälningssystemet för snabbast möjlig åtgärd. Rapportören kan välja om han/hon vill ha
återrapportering av ärendet.
Då metoden för klotterskydd innebär att hetvatten används vid borttagande av klotter
är det olämpligt klottersanera vid minusgrader då isbildning kan föranleda otrygghet i
form av halkrisker. Oftast sker skadegörelse såsom klotter explosionsartat under kort
tid då stora områden inom kommunen blir utsatta. För att saneringsarbetet ska kunna
utföras kostnadseffektivt behöver åtgärderna göras samordnat.
Därför är det enligt Tekniska nämndens uppfattning inte möjligt att generellt ange en
24-timmars gräns för saneringsarbetet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-06-02

§ 73
2015/FF0127 459
Yttrande över motion - Sanering av klotter inom 24 timmar! Annette Carlson
(M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen Sanering av klotter
inom 24 timmar! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Stenkvist (M). Motionen
föreslår att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24 timmar. Syftet är att boråsarna ska uppleva
trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad. Klotter och graffitti ses som en slags
skadegörelse som måste bekämpas.
Sanering av klotter inom 24 timmar är en positiv utveckling av det befintliga arbetet med att skapa
ett rent, snyggt och tryggt Borås. Genom att använda befintliga anmälningssätt kan Borås rent och
snyggt bidra med att uppmuntra medborgarna att engagera sig i arbetet och anmäla klotter så som
de idag uppmuntras att anmäla nedskräpning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om sanering av klotter inom 24 timmar och
sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mor beslutet enligt bilaga.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-06-03
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-06-05.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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REMISSVAR
Datum

2015-06-05

Diarienummer

2015/FF0127 459

Åsa Skytt, 033 – 35 72 19
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Sanering av klotter inom 24
timmar! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Nämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om sanering av klotter inom 24
timmar och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Sanering av klotter inom 24 timmar är en positiv utveckling av det befintliga arbetet
med att skapa ett rent, snyggt och tryggt Borås. Genom att använda befintliga
anmälningssätt kan Borås rent och snyggt bidra med att uppmuntra medborgarna att
engagera sig i arbetet och anmäla klotter så som de idag uppmuntras att anmäla
nedskräpning.

Nämndens yttrande i helhet
En ren utomhusmiljö, fri från klotter och skadegörelse och med fungerande belysning
skapar inte bara en trevligare miljö att vistas i, utan även en ökad upplevelse av
trygghet för dem som vistas i den. Inom ramen för Borås rent och snyggt pågår ett
strukturerat och förvaltningsövergripande arbete för att skapa just en ren, trygg och
attraktiv utomhusmiljö. Borås rent och snyggts arbete bygger på två delar, dels på att
hitta samverkansformer mellan kommunens förvaltningar och med externa parter, och
dels på att inspirera allmänheten till att skräpa ner mindre samt att engagera sig i
nedskräpningsfrågan. Idag kan allmänheten vara med och påverka utomhusmiljön
genom att anmäla nedskräpning till Håll Sverige Rent-appen, så åtgärdas problemet
inom tre arbetsdagar. Tekniska förvaltningen har dessutom en app för felanmälan.
Att prioritera sanering av klotter vore en positiv utveckling av arbetet med att skapa ett
rent och snyggt Borås. Det är Tekniska förvaltningen som ansvarar för genomförandet
av saneringen. Om de får möjlighet att prioritera sanering av klotter så kan Borås rent
501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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REMISSVAR
Datum

2015-06-05

Diarienummer

2015/FF0127 459

Åsa Skytt, 033 – 35 72 19
Kommunstyrelsen

och snyggt hjälpa till i arbetet med att uppmuntra medborgarna att engagera sig i
frågan och anmäla klotter. Anmälan för klotter bör kunna genomföras via någon av
befintliga appar, istället för att inrätta ytterligare en kanal. Risken finns att det blir
rörigt för de som ska göra anmälan och svårarbetat för de som ska ta emot anmälan
och genomföra saneringen. Det finns idag en upparbetad samverkan bakom de
anmälningssätt som befintliga appar utgör, vilka bör användas även i syftet att anmäla
klotter.
Det finns dock ytor som kommunen inte ansvarar över, utan där ansvaret för sanering
av klotter ligger på andra aktörer, t ex Vägverket, Västtrafik m fl. Dessa ytor kan bli
problematiska då mandatet för att åtgärda problemet är utom vår kontroll, vilket då
behöver framgå till den person som gjort anmälan.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mor beslutet enligt bilaga.
Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås
B 1256
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BESLUT

Handläggare
Eva Aspman,
Kjell-Åke Karlsson

1 (2)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0043

Kommunstyrelsen

Motionssvar: Sanering av klotter inom 24 timmar
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Sanering av klotter inom 24
timmar”.
Nämndens yttrande
Det ska vara självklart för Boråsarna att uppleva trygghet och att miljön i kommunen ska
vara välvårdad. Motionärerna föreslår därför att allt klotter som anmäls ska saneras inom 24
timmar eftersom en snabb sanering skulle minska ytterligare klotter. Dessutom skulle de
som anmäler få se resultatet av att anmäla klottret.
I stadsdel Öster finns områden som är särskilt utsatta för klotter. Stadsdelsnämnden Öster
anser att det är viktigt med sanering och en välvårdad utomhusmiljö, eftersom det signalerar
trygghet och trivsel i ett område. Redan idag bedriver Borås Stad arbete mot klotter och har
som strävan att bli utsedd till Sveriges renaste stad och på hemsidan finns möjlighet att
anmäla klotter. I Borås Stad och inom allmännyttans bostadsbestånd finns redan i dag målet
att sanera klotter inom 24 timmar. Stadsdelsnämnden Öster har dock ingen möjlighet att
styra över hur privata fastighetsägare sköter sanering av klotter på sina fastigheter.
Eftersom det ur trygghets- och ur brottsförebyggande synpunkt är viktigt att snabbt sanera
klotter, tillstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen ”Sanering av klotter inom 24 timmar”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Qvarnström (SD) föreslår att motionen avstyrks.
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar i
enlighet med Ida Legnemarks förslag.
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BESLUT

Handläggare
Eva Aspman,
Kjell-Åke Karlsson

2 (2)

Sammanträdesdatum 2015-06-09
2015/SDNO0043

Reservationer
Björn Qvarnström (SD) lämnar en skriftlig reservation till förmån för sitt eget förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Handläggare, telefon
Sven Liljegren, 44 20 33

Sida
1(1)

REMISSVAR
Datum

2015-06-15

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion: Sanering av klotter inom 24 timmar!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Styrelsens beslut

AB Bostäders styrelse tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Annette Carlson, Ulf Sjösten och Urban Svenkvist föreslår i en motion att allt klotter
som anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar.
Motionärerna skriver i sin motion att klotter enligt Polisen skapar en otrygg känsla
och att det därför är särskilt viktigt att det snabbt saneras. För att motverka klotter är
det viktigt att det snabbt sker en sanering. Motionärerna anser att det bör finnas ett
särskilt telefonnummer för att anmäla klotter. Dessutom föreslås att ansvariga nämnder förutsätts samverka för att tillsammans skapa den organisation som krävs för saneringsarbetet.
Brottsförebyggande rådet hade 2007 en arbetsgrupp som tog fram ett program mot
bland annat minskat klotter. Arbetsgruppen arbetade med ett flertal åtgärder med
syfte att minska både skadegörelse och klotter. Gruppen tog fram en avsiktsförklaring
som företag, fastighetsägare och organisationer kunde skriva under. Avsiktsförklaringen innebar att med den framtagna modellen skulle bidra till att hålla Borås Stad
fritt från klotter, skadegörelse och bränder. I modellen ingick att snabbt, inom 24
timmar, åtgärda och sanera klotter.
AB Bostäder deltog i arbetsgruppen och skrev också under avsiktsförklaringen. Vi har
därefter försökt arbeta efter den principen att klotter ska saneras inom 24 timmar. Vi
delar motionärernas uppfattning att snabb klottersanering bidrar till att öka tryggheten
i områdena.
AB Bostäders styrelse tillstyrker förslaget.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande

Sven Liljegren
VD
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Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-06-15

Dnr 2015/SDNN0085

Svar på remiss: ”Sanering av klotter
inom 24 timmar”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0306

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt med snabb sanering för att
motverka klotter. Därför ställer sig nämnden positiv till motionen, under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt med snabb sanering för att
motverka klotter. Därför ställer sig nämnden positiv till motionen, under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
Det finns sedan tidigare en målsättning i Borås Stad att sanera klotter inom
24 timmar. Tekniska förvaltningen har en app, tillgänglig för smartphones,
och ett webbformulär där vem som helst kan anmäla nedskräpning,
skadegörelse och klotter. Anmälaren kan välja att bli kontaktad för
återkoppling när problemet har åtgärdats.
Det kan bli nödvändigt med vissa undantag från 24-timmarsambitionen,
eftersom det finns många olika ägare till objekt som kan bli utsatta för
klotter. Dessutom kan vissa objekt t.ex. bropelare vara olämpliga att sanera
vintertid då s.k. frostsprängning kan uppstå.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Om saneringen skyndas på och tillfällena blir fler kommer kostnaderna
sannolikt att öka.
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Lars Larsson
Områdeschef kultur/fritid/lokalt inflytande

2015-06-15

Dnr 2015/SDNN0085

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas på samma sätt som övriga medborgare i
staden, då snabb sanering skapar en finare stad att leva i.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-06-15.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Reservation

Daniel Assarsson (SD) reserverar sig till förmån för ett avstyrkande av
motionen (se bilaga 1).

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-06-23
§ 108

2015/SDNV0079

Yttrande över motionen "Sanering av klotter inom 24 timmar"
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som anmäls till
kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att det för
att motverka klotter och för medborgarnas upplevelse av trygghet är viktigt att sanera
klotter snabbt. Förvaltningen ställer sig positiv till motionen under förutsättning att det är
praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
Förslag till beslut på sammanträdet
Andreas Bäckmans (SD) förslag:
- Avstyrka motionen.
- Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Per Carlssons (S) förslag:
- Tillstyrka motionen.
- Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Per Carlssons (S) förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Andreas Bäckman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut (se
bilaga "Reservation i ärende 16", 2015-06-23).
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Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-06-29

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Marie Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 juni 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-27

1 (2)
2015/SDNV0079

Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef kultur, fritid, förebyggande
033-35 71 86

Yttrande över motionen ”Sanering av klotter inom 24
timmar”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som
anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen
Väster anser att det för att motverka klotter och för medborgarnas
upplevelse av trygghet är viktigt att sanera klotter snabbt. Förvaltningen
ställer sig positiv till motionen under förutsättning att det är praktiskt och
ekonomiskt genomförbart.
Yttrandet i sin helhet
Moderaterna har i en motion 2015-03-19 lämnat förslaget: ”Allt klotter som
anmäls till kommunen ska saneras inom 24 timmar”. Stadsdelsförvaltningen
Väster anser att det för att motverka klotter och för medborgarnas
upplevelse av trygghet är viktigt att sanera klotter snabbt.
Det finns sedan tidigare en målsättning i Borås Stad att sanera klotter inom
24 timmar. Tekniska förvaltningen har en app, tillgänglig för smartphones,
och ett webbformulär där vem som helst kan anmäla nedskräpning,
skadegörelse och klotter. Anmälaren kan välja att bli kontaktad för
återkoppling när problemet har åtgärdats.
Det kan bli nödvändigt med vissa undantag från 24-timmarsambitionen
eftersom det finns olika ägare till objekt som kan bli utsatta för klotter.
Dessutom kan det finnas objekt, exempelvis bropelare, som är olämpliga att
sanera vintertid. Förvaltningen ställer sig positiv till motionen under
förutsättning att det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-27
Marie-Louise Bengtsson
Områdeschef kultur, fritid, förebyggande
033-35 71 86

Samverkan
Yttrandet har inte varit aktuellt för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 119
Svar
från
Annette
Carlson
(M),
Svar på
på motion
motion av
Annette
Carlson
(M),
UlfUlf Sjösten
(M)
och Urban
Svenkvist
(M). Jourtelefon/applikation
Sjösten
(M) och
Urban Svenkvist
(M). Jourtele- för snabba
åtgärder
-fon/applikation
för snabba åtgärder
gällande
klotter,gällande
nedskräpning,
klotter,belysning
nedskräpning,
trasig belysning och
trasig
och trygghetsstörande
företeelser!
2016-04-18
Dnr. 2015/KS0305 534företeelser!
trygghetsstörande
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige uppdrar till
Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt
jourtelefonnummer samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder
enligt motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden
som är positiva till motionen och rapporterar att de efterfrågade funktionerna redan
finns idag. Kommunstyrelsen delar dock inte de bedömningar av motionärernas
ambitioner som nämnderna gjort. Motionärerna vill skapa ett helhetssystem där
kommunen inte bara ska ta emot anmälningar för egna anläggningar utan också
vidarebefordra anmälningar som gäller annans egendom, exempelvis elskåp.
Motionärerna eftersträvar en väg in för anmälningar.
Tekniska nämnden anför att efterfrågat anmälningssystem redan finns idag inom
nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för felanmälan.
Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där nedskräpning kan
anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En jourtelefon innebär
längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till denna del avstyrkes.
Lokalförsörjningsnämnden skriver att klotter och skadegörelse inte kan accepteras i
Borås Stad. När det dyker upp skall klottret snabbt saneras och skador åtgärdas. En
snabb upptäckt är därför av största vikt. Verksamma på taxi, lokaltrafik,
parkeringsbolag, företagare, allmänhet m.m. är centrala för snabb upptäckt. För att
skador snabbt ska kunna saneras måste fastighetsägaren eller förvaltaren få reda på att
de finns. Genom samarbetet Borås rent och snyggt finansieras en app som heter Håll
Sverige Rent. Tekniska förvaltningen har även en app och ett webbformulär för
felanmälan och synpunkter. Via dessa tekniska funktioner kan boråsaren anmäla
nedskräpning, klotter, skadegörelse, trasiga lampor, dålig belysning etc. Anmälan är
direkt kopplad till ansvariga aktörer.

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55

B 1272

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen bedömer att motionärernas ambitioner och intentioner i motionen
inte är tillgodosedda genom de rapporteringsmöjligheter som Tekniska nämnden och
Lokalförsörjningsnämnden redogör för. Kommunstyrelsen uppfattning är enkelheten
för kommuninvånarna ska vara vägledande för utformningen av ett system som täcker
fler aktörer än bara kommunen.
Kommuninvånaren är inte intresserad av vem som svarar för ett visst objekt och det
är rimligt att tro att om det är svårt att anmäla kommer färre anmälningar in.
Konsekvensen av det är en otryggare och mindre ren och snygg stad.
Eftersom alla inte har tillgång till telefon med applikationer är det ur ett
tillgänglighetsperspektiv bra om det även går att ringa in med anmälningar.
Kommunstyrelsen anser att Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden ska ta
fram ett system som svarar mot motionärernas ambitioner, det vill säga en väg in för
alla anmälningar där kommunen vidarebefordrar till berörd fastighetsägare.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

Sida
1(1)

REMISSVAR
2015-05-06

Dnr 2015/321 002

Kommunstyrelsen

Motion: Jourtelefon/applikation - för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig beslysning och trygghetsstörande företeelser!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0305

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden får meddela att efterfrågat anmälningssystem i rubricerat ärende
finns idag inom nämndens verksamhetsområde via en app och ett webbformulär för
felanmälan. Borås Rent och Snyggt har dessutom appen Håll Sverige Rent där nedskräpning kan anmälas. Båda apparna går att ladda ned till smartphones. En jourtelefon innebär längre tidsåtgång i ärendehanteringen varför motionen till denna del avstyrkes.

Tekniska nämndens yttrande

Inom Tekniska nämndens verksamhetsområde finns idag efterfrågad kanal för inrapportering av fel vad avser bl.a klotter, trasig belysning och nedskräpning. Dessutom
finns möjlighet att lämna synpunkter via det kommungemensamma synpunktshanteringssystemet.
För felanmälan finns en app och ett webbformulär för felanmälan. De fel som rapporteras går in i systemet och ut till de driftentreprenörer som ska åtgärda felen. Då
felanmälningssystemet är relativt nytt är i dagsläget inte alla driftentreprenörer anslutna till systemet. Arbete med att ansluta samtliga pågår hos Tekniska förvaltningen.
Rapportören kan välja om han/hon vill ha återrapportering av ärendet. Fel som
rapporteras på annat sätt t ex via telefon läggs manuellt in i systemet vilket innebär en
onödig omväg och tidsåtgång. Allt fler aktörer ansluter sig till felanmälningssystemet
är en bättre väg att gå för att minimera åtgärdstiden.
Borås Rent och Snyggt är ett förvaltnings- och organisationsövergripande samarbete
mellan Borås stads förvaltningar, bolag, polis och räddningstjänst. Samarbetet har
initierats av Brottsförebyggande rådet i Borås och syftar till att förebygga brottslighet
och otrygghet genom att främja rena och trygga miljöer. Organisationen verkar för att
minska nedskräpning och skadegörelse i Borås. Genom samarbetet Borås Rent och
Snyggt finansieras en app som heter Håll Sverige Rent. Appen är allmänt tillgänglig
för rapportering av nedskräpning och är kopplad till en samordnare på Borås Energi
och Miljö som sorterar och fördelar ärendena till rätt huvudman.
TEKNISKA NÄMNDEN
Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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Strategisk Samhällsplanering
Monica Lindqvist

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 120
Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov
och slopa
bygglovstaxan
vidFörenkla
installation av
Svar på motion
av Tom
Andersson (MP):
bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
2016-04-10
Dnr. 2015/KS0363 230
solenergianläggningar

Tom Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att bygglovsbefrielse införs för
solenergianläggningar i normala fall, samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för
hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden och Borås Elnät AB. Både Samhällsbyggnadsnämnden och
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen, medan Borås Elnät AB nöjer sig
med att påpeka vikten av att kunden tar kontakt i god tid inför en anslutning av en
solcellsanläggning.
Miljö- och konsumentnämnden har tillstyrkt motionen. Miljö- och
konsumentnämnden menar att ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med
inriktningen i Borås Stads Miljömål, samt nya Energi- och klimatstrategin. Mindre
anläggningar är redan bygglovsfria, men idag gäller ofta större anläggningar.
Installation av solceller kräver en del byråkrati där bygglovsförfarandet är en del. Att
ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller och bidra till att fler
installationer görs av privata aktörer. Det finns stort intresse för solenergi i Borås och
energi- och klimatrådgivaren arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka
solenergianläggningarna på bred front.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte och önskar se en lösning med föreslagna
detaljerade texter för vad som ska gälla för * Byggnader utanför detaljplanelagt
område och utanför sammahållen bebyggelse, vad som ska gälla för * En- och
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan eller inom
sammahållen bebyggelse, samt vad som ska gälla * Allmänt. Nämnden förordar
förenkling/bygglovbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en-och tvåbostadshus med tillhörande komplement-byggnader
inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. För andra byggnader inom detaljplan
eller sammanhållen bebyggelse gäller fortfarande krav på avgiftsbelagd
bygglovhandläggning. Sedan tidigare gäller bygglovbefrielse för dylika anläggningar
utanför sammanhållen bebyggelse, oberoende av byggnadstyp. Oavsett detaljplan eller
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inom/utom sammanhållen bebyggelse, ska bedömning ske med beaktande av
kulturhistoriska aspekter.
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2016 uppdragits att se över bygglovstaxan så
att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov krävs
skall en fast taxa om 2000 tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar samt
att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid bygglov för solenergianläggningar.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt alternativa förslag, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Annette Carlson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Bakgrund
”Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och vindenergi ska öka,
och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.” (Borås Stads Miljömål 2013-2016)
Ett utmärkt sätt för Borås Stad att medverka till att utbyggnaden av förnybara energikällor är att på
alla möjliga sätt underlätta för privatpersoner, företag och föreningar att skaffa solceller och/eller
solfångare.
Priset på solceller har visserligen fallit kraftigt de senaste åren, men ännu är lönsamheten i en
solenergiinvestering svårbedömd för den enskilde. Hur den långsiktiga lönsamheten blir beror till stor
del på elprisutvecklingen under 10-20 år framåt i tiden.
Dock finns knappast någon tvekan om den samhällsekonomiska lönsamheten, genom att
tillkommande förnybar energi kan medverka till att tränga ut icke hållbar energiproduktion.
Utifrån ovanstående är det viktigt att alla delar av samhället tar sin del av ansvaret för att göra det så
enkelt och billigt som möjligt för den som vill investera i förnybar energi. Borås Stad kan underlätta
för den som överväger att investera i solenergi genom att ändra bygglovshanteringen.

Därför föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar
•
•

att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall
att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering av bygglov för att installera solceller eller
solfångare.

Tom Andersson (MP)
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Samhällsbyggnadsnämnden
Anders Engberg

Sida
1(1)

REMISSVAR
2015-09-24

2015/SBF0062

Kommunstyrelsen

Motion: Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid
installation av solenergianläggningar
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0363

Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot en motion på remiss. Författaren till motionen vill att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt
för hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen och önskar se följande lösning:
Byggnader utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse
Solenergianläggning för byggnad utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse
är bygglovbefriad. Bygglovbefrielsen gäller endast då anläggningen placeras på taket och monteras längs
med takfallet (takets lutning). Undantag görs för byggnader som är
kulturhistoriskt värdefulla eller ligger inom område med kulturhistoriskt värdefull miljö.
En- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplan eller
inom sammanhållen bebyggelse
Solenergianläggning inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse är
bygglovbefriad för en- och två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Bygglovbefrielsen gäller endast då anläggningen placeras på taket och monteras längs med
takfallet (takets lutning). Undantag görs då anläggning påverkar bestämmelser om utformning i gällande
detaljplan. Detta kan exempelvis gälla färg- och materialval eller då detaljplanen inte medger solenergianläggningar. Undantag ska också göras för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla eller ligger
inom område med kulturhistoriskt värdefull miljö.
Allmänt





solenergianläggningar får inte vara störande för omgivningen. Tänk på att
solenergianläggningar kan skapa reflexer eller påverka ljusförhållanden
solenergianläggning ska, så långt det är möjligt, anpassas till områdets karaktär
fristående solenergianläggning på marken är bygglovbefriad
solenergianläggning på husfasad/vägg kräver bygglov

För solenergianläggning på andra byggnader än ovan beskrivna krävs alltid bygglov. Innan en åtgärd
vidtas ska Samhällsbyggnadsnämnden alltid kontaktas för besked om
bygglovbefrielse/bygglovplikt för den planerade solenergianläggningen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Thomas Svensson
Ordförande

Rita Johansson
Förvaltningschef
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(IN)Yttrande
2015/KS0363

Arbetsgrupp
Samhällsplanering

Dokument
Ärende:
Rubrik: *
Infogade filer:

Motion: Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
5. Yttrande från Borås Elnät över motion : Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar
Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:
Handläggare:

230 Lovhantering - Allmänt
Monica Lindqvist/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Monica Lindqvist/BKMAN, 2015-12-09 13:26
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:
Lisette Elander/BKMAN 2015-12-23 10:29:31
Text:
Formellt yttrande är inte att vänta från Borås Elnät , påtalar dock behov av kontakt före en anslutning av en solcellsanläggning

ons 2015‐12‐09 13:24
Stefan Claesson <Stefan.Claesson@boraselnat.se>
Hej Monica!
Er remiss har troligen kommit på villovägar så vi har tyvärr inte sett den. Men med ledning av din
korta förklaring om vad den avser, att "Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar" så tror jag inte att vi har något att tillföra då vi inte är del i
bygglovsprocessen. Möjligtvis vill jag påpeka att det är viktigt att kunden, i god tid innan installation,
tar kontakt med oss inför en anslutning av en solcellsanläggning.
Som information så har vi tidigare svarat på en remiss om Mikroproduktion.
Med vänlig hälsning

Stefan Claesson

Affärsområdeschef elnät
Direkt: 033-357252

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås
Telefon: 033-35 72 00
Telefax: 033-35 73 25
www.boraselnat.se
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Från: Monica Lindqvist [mailto:Monica.Lindqvist@boras.se]
Skickat: den 3 december 2015 16:22
Till: Kundservice
Ämne: Vem handlägger remissen Kommunstyrelsen sänt till Borås Elnät om solenergianläggningar?

Hej. Vi sände en motion på remiss till Borås elnät,med önskar om svar senast 1 oktober, men har
inget svar erhållit.
Det handlade om att "Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar".
Jag försöker få fram om vi kan vänta något svar från er eller om ni formellt avtår från att yttra er,
men vet inte hur jag får tag i er handläggare.
Kan ni hjälpa mig, så vi kommer vidare i den politisk beslutsgången?
Hälsningar
Monica Lindqvist
Strategisk samhällsplanerare
Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 73 22. 0768-88 73 22 - Webbplats boras.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2015-07-03

1(2)
Dnr

2015-1925

Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation
av solenergianläggningar. Motion av Tom Andersson (MP)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0363)

Sammanfattning
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering
av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads
Miljömål.
Att ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller och bidra till att
fler installationer görs av privata aktörer. Det finns ett stort intresse för solenergi i
Borås och energi- och klimatrådgivaren arbetar tillsammans med flera andra aktörer
för att öka solenergianläggningarna på bred front.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering
av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Miljöförvaltningens synpunkter
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads
Miljömål. Ökad förnybar energiproduktion är dessutom en av åtta strategier i Energioch klimatstrategin som är antagen av Miljö- och konsumentnämnden och på väg för
vidare behandling i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Det är idag
bygglovsfritt att installera solenergianläggningar om de är mindre än 8 m2.. 8 m2 är en
passande storlek för solfångare för varmvatten, men idag är de flesta anläggningar
större. När det gäller solcellsanläggningar så är de oftast runt 20 m2.
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Energi- och klimatrådgivarnas nätverk i Västra Götalands län har gjort en
undersökning av vilka kommuner som kräver bygglov för installation av solceller. Av
49 kommuner svarade 44. 32 av dessa krävde inget bygglov om solcellerna följde
taklutningen. Vissa begränsningar förekom i storlek och sammanhållen yta.
Resterande 12 kommuner kräver bygglov för samtliga installationer.
Installation av solceller kräver en del byråkrati där bygglovsförfarandet är en del.
Övriga delar i processen är:
•
anmälan till nätägare
•
ansökan om solcellsstöd alternativt ROT- avdrag
•
momsregistrering
•
avdrag för elförsäljning på deklarationen
•
ansökan om elcertifikat och certifikatskonto
•
försäljning av överskottsel.

Jonas Edin
Tf. Miljöchef

Susanne Arneborg
Energisamordnare

Bilaga
Motion
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2015-1925

Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar. Motion av Tom Andersson (MP)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0363)
Sammanfattning
Tom Andersson (MP) föreslår i motion att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i normala fall samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering av
bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Ökad elproduktion från solenergi ligger i linje med inriktningen i Borås Stads Miljömål.
Att ta bort kravet på bygglov skulle förenkla installation av solceller och bidra till att fler
installationer görs av privata aktörer. Det finns ett stort intresse för solenergi i Borås
och energi- och klimatrådgivaren arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka
solenergianläggningarna på bred front.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2015.
Yrkande
Andreas Bäckman (SD) yrkar att nämnden avstyrker motionen.
Ordföranden Anita Persson (V) yrkar att nämnden tillstyrker motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar förslaget att
tillstyrka motionen.
Omröstning begärs.
Ja-röst för tillstyrkan av motionen.
Nej-röst för avstyrkan av motionen.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Karl-Eric Nilsson (C), Lasse Jutemar (MP), Katrine
Andersson (M), Jan-Åke Carlsson (S), Inga-Britt Olsson (M), Cristina Nichta (S),
Marcus Nilsen (FP) och Anita Persson (V) samt nej av Andreas Bäckman (SD).
Nämnden beslutar med 8 röster mot 1 att tillstyrka motionen.
B 1286
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Dnr 2015-1925

Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Reservation
Andreas Bäckman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Bilaga
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

B 1287

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

B 1288

1(1)
2016-04-18

Dnr 2012/KS0337

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Åke Thor

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 121
Svar
av Karl-Gustav
Karl-Gustav Drotz
Drotz (KD);
(KD); Vem bryr
Svar på
på motion
motion av
sig
barnen
i förskolan?
Vemom
bryr
sig om
barnen i förskolan?
2016-04-06

Dnr. 2012/KS0337 710

Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 12 april 2012
lämnat en motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i förskolan.
Därefter har Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och KarlGustav Drotz (alla KD) till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari lämnat en motion om storleken på barngrupperna i förskolan. Kommunstyrelsen har den
18 april 2016 beslutat om ett svar på denna motion.
De båda motionerna handlar således i princip om samma sak. Av denna anledning
hänvisar Kommunstyrelsen till svaret på motionen från 2016 som svar på ovan
nämnda motion från Karl-Gustav Drotz.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelse i uppdrag att genomföra en skolstrukturutredning. Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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E16
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr
sig om barnen i förskolan?
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD);
Vem bryr sig om barnen i förskolan?
Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 12 april 2012 lämnat en
motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i förskolan. Därefter har Falco
Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och Karl- Gustav Drotz (alla KD) till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari lämnat en motion om storleken på
barngrupperna i förskolan.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelse i uppdrag att genomföra en skolstrukturutredning.
Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.
Kommunstyrelsen vill dock lyfta det faktum att Kristdemokraterna i budget för 2016 avsatte 15
miljoner extra jämfört med den nu liggande budgeten för att minska barngrupperna i förskolan.
Medel som hade kunnat förbättra det arbete som nu görs ytterligare.
Kommunstyrelsen anser detta vara en viktig fråga att följa i närtid, speciellt med möjligheten för
nämnderna att nu söka statsbidrag för minskade barngrupper. Kommunstyrelsen vill därför att
berörda nämnder kontinuerligt rapporterar till Stadskansliet hur ansökningsarbetet fortlöper.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion till kommunfullmäktige i Borås stad.

Vem bryr sig om barnen i förskolan?

Allt fler forskare, psykologer, läkare och pedagogisk personal beskriver en bild av förskolans
stora barngrupper som ett hot mot barnens hälsa. Vi politiker kan inte komma ifrån vårt
ansvar att de beslut vi fattar påverkar barnen i nuet och i framtiden.
Som arbetsgivare misshandlar vi vår personal inom förskolan som inte får förutsättningar att
följa den läroplan som finns för förskolan. Personalens arbetsmiljö inom förskolan, med dess
stora barngrupper, leder till ökad sjukfrånvaro och i värsta fall en depression som kan leda till
utbrändhet. Är Borås stad en bra arbetsgivare, som man säger sig vara, med dessa
förutsättningar?
Om man besöker internet och söker på barngrupper+förskolan får man över en halv miljon
träffar vilket talar sitt tydliga språk att frågan om barngruppernas storlek i förskolan
engagerar många människor.
1972 var rekommendationen att barngruppen skulle vara maximalt 10 – 12 barn i åldern l
yngre än tre år.
1984 tog kommunerna över ansvaret och sedan dess har det inte funnits några normer alls
när det gäller barngruppernas storlek. Skolverket gick ut 2005 och rekommenderade att det
ska vara maximalt 15 barn i en barngrupp.
Vi kristdemokrater föreslår att Borås stad tar fram riktlinjer för barngruppernas storlek och
även personaltäthet. Vi är medvetna om att det kommer att ta lite tid men någon gång måste
vi faktiskt börja. I avvaktan på nationella riktlinjer föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att småbarnsgruppen yngre än tre år, inklusive tretimmarsbarnen, skall vara högst 12 – 13
barn med tre anställda på heltid.
Att barn från tre till fem år, inklusive tretimmarsbarnen, skall vara högst 15 – 18 barn med tre
heltidsanställda.
Borås 2012-04-02

Karl-Gustav Drotz
Kristdemokraterna
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STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 122
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP);
hänsynhänsyn
vid upphandling!
Social
vid upphandling!
2016-04-06

Dnr. 2011/KS0602 050

Ann-Marie Ekström (FP) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november lämnat en motion om social hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har den
13 juni 2013 yttrat sig över motionen. Yttrandet biläggs.
Kommunstyreslen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett
kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska nämnden
redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur sociala
krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden där
många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som kan
vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är lämpligt
i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
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Motionen förklaras besvarad.
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MOTION
Social hänsyn vid upphandling
Idag jobbas det på många olika sätt för att få långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Bland annat är arbetsintegrerande
sociala företag ett alternativ.
Definition av arbetsintegrerande sociala företag enligt Tillväxtverket;
”Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och
säljer varor och/eller tjänster):
•med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller
behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
•som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl
dokumenterat sätt
•som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
•som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet”
Ett arbetsintegrerat socialt företag drivs ofta i form av ekonomisk förening och kan ha både privata
företag, personer samt offentliga förvaltningar som kunder. Man bedriver ofta en mångfacetterad
verksamhet, vilket kan vara en kombination av caféverksamhet, trädgårdsskötsel, städning etc.
beroende på vilken bakgrund medarbetarna har i det arbetsintegrerande sociala företaget. Denna
typ av verksamhet kan även bedriva rehabilitering, genom att ta hand om personer som behöver ha
stöd och stöttning för att komma tillbaka till arbetsliv eller komma ur ett missbruk. Dessa tjänster
upphandlas då av det offentliga.
Det är vid upphandling problem kan uppstå. Antingen det handlar om rehabiliteringstjänster eller
köp av tjänster kring trädgårdsskötsel och städning. Risken finns att ett socialt integrerat företag inte
kommer med i en upphandling på grund av att det är för litet och inte kan konkurrera med större
leverantörer.
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) ska vara ett hjälpmedel i arbetet att upphandla olika varor
och tjänster inom offentlig verksamhet. Det är viktigt att regelverket följs för att skapa mesta möjliga
nytta för medborgarnas inbetalda skattepengar.
Det är dock en missuppfattning att det alltid handlar om att upphandla en specifik vara eller tjänst till
lägsta möjliga pris. Lagen ger även utrymme för att upphandla med sociala kriterier. Men det finns
ingen tradition och få konkreta exempel på offentlig upphandling där sociala kriterier har använts.
Det är också en missuppfattning att EU:s regler skulle vara hindrande. Det är snarare tvärtom.
EU-kommission förespråkade tidigt att man ska ta hänsyn till sociala aspekter vid upphandling. I
skriften ”Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling”
utgiven av EU-kommissionen finns beskrivet hur man kan ta hänsyn till sociala kriterier vid
upphandling. Bland annat kan stödjandet av ”social integration” och att främja den sociala
ekonomins organisationer vara relevant för upphandling. Liksom att främja ”små och medelstora
företag” i den mån de kan kopplas till sociala hänsyn.
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Även svensk lagstiftning (LOU) tydliggör möjligheten.
”En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur
ett kontrakt skall fullgöras.” (LOU 2007:1091, 6 kap 13 §)
För att förtydliga att sociala kriterier är möjliga vid upphandling i Borås stad bör principer för sådana
fastställas.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
att principer för sociala kriterier vid upphandling i Borås Stad tas fram och att dessa fastställs av
kommunfullmäktige.

Ann-Marie Ekström (FP)
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REMISSVAR
Datum

2013-06-13

1(1)
Diarienummer

2011/826 571

Handläggare, telefon
Iqbal Musaji, 033-35 70 05
Kommunstyrelsen

Motion om social hänsyn vid upphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2011/KS0602

Nämndens beslut
Nämnden ställer sig positiv till att principer fastställs gällande sociala kriterier vid upphandling.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen
från Folkpartiet Liberalerna föreslås att man bör fastställa principer för sociala kriterier vid
upphandling i Borås Stad. Som man nämner i motionen möjliggör lagen att kunna ställa särskilda
sociala villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. I dagsläget ställer Borås Stad krav på socialt
ansvarstagande genom t.ex. rättvisemärkt kaffe samt genom att delta i SKL revisioner gällande
sociala och etiska krav på upphandlade företag.
Social integration och inom ramen för detta främja små och medelstora företag kräver att man
identifierar upphandlingsobjekt lämpade för detta ändamål. Därefter paketera dessa så att det blir
möjligt för de sociala företag att delta i upphandlingen.
Tekniska nämnden föreslår att man politiskt tittar över ramarna för det sociala hänsynstagandet i
Borås Stad. Detta för att underlätta vilket/vilka uttryck det sociala hänsynstagandet ska tas i
upphandlingen.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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2016-04-18

Dnr 2016/KS0211 710

vd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 123
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD),
Svar på
motion av(KD),
FalcoIngela
Güldenpfennig
(KD),och
Hans
Gustavsson
Hallgren (KD)
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
(KD)
Karl-Gustav
Drotz (KD),
(KD); Maxantal
i barngrupperna
på
och Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i barnförskolan
grupperna
på förskolan
2016-04-06
Dnr. 2016/KS0211
Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och Karl-Gustav Drotz (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.

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

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

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

Ant.
Plac.
Barn
5213
5425
5594
5637

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

5099
5152
5213

4933

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Grundbemanning
778,70
833,15
853,25
897,53
788,06

820,86
833,75
877,64

Barn per
Åa
grundb.
6,69
6,51
6,56
6,28
6,26

6,21
6,18
5,94

WEBBPLATS

boras.se

Resurs
särsk
stöd
36,28
37,82
56,06
60,41
29,90

38,68
47,06
50,67

E-POST

Barn per
Åa särsk
stöd
143,69
143,44
99,79
93,31
164,98

131,83
109,48
102,88

boras.stad@boras.se

Totalt
Åa
814,98
870,97
909,30
957,94
817,96

859,54
880,81
928,31

TELEFON

Barn
per Åa
Totalt
6,40
6,23
6,15
5,88
6,03

5,93
5,85
5,62

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Av tabellen framgår att de ekonomiska extrasatsningarna fått genomslag i personaltätheten. Av en händelse är antalet inskrivna barn i april 2012 och i oktober 2015
det samma varför det är lätt att jämföra och se hur personaltätheten har utvecklats. På
samma antal barn (5213 st) har vi gått från totalt 815 årsarbetare till 928 st. Detta är
en ökning med 113 årsarbetare pedagogisk personal, en ökning med 14 % således.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av skolstrukturen.
Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler.
Behov av förskolelokaler och framför allt lokalernas utformning hör ihop med storlek
på barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadskansliet, Stadsdelsnämnderna/ förvaltningarna och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen är involverade i arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed lämpligt att såväl ekonomiska som praktiska konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ingår i arbetet med skolstrukturutredningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt alternativa
yrkande, se bilaga.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på
förskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och
Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på
förskolan
Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och Karl-Gustav Drotz (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:

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

Borås Stad har sedan flera år tillbaka satsat allt mer på förskolan för att öka kvalitén. Dels har
detta skett genom utökning av de ekonomiska ramarna men också genom ett allt mer grundligt
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå och enhetsnivå. Under åren 2014-2016 har
sammanlagt 47 mnkr tillförts extra till ramen. Dessa satsningar har syftat till att minska
barngruppernas storlek, säkerställa den pedagogiska planeringen och utvärderingen av
verksamheten samt att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett.
Kommunstyrelsen vill dock lyfta det faktum att Kristdemokraterna i budget för 2016 avsatte 15
miljoner extra jämfört med den nu liggande budgeten för att minska barngrupperna i förskolan.
Medel som hade kunnat förbättra det arbete som nu görs ytterligare.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av skolstrukturen.
Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av
lokaler. Behov av förskolelokaler och framför allt lokalernas utformning hör ihop med storlek på
barngrupper och hur verksamheten organiseras. Både Stadskansliet, Stadsdelsnämnderna/
förvaltningarna och Lokalförsörjningsnämnden/förvaltningen och Stadskansliet är involverade i
arbetet med Skolstrukturutredningen. Det är därmed lämpligt att såväl ekonomiska som praktiska
konsekvenser av Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlek ingår i arbetet med
skolstrukturutredningen. Kommunstyrelsen anser detta vara en viktig fråga att följa i närtid,
speciellt med möjligheten för nämnderna att nu söka statsbidrag för minskade barngrupper.
Kommunstyrelsen vill därför att berörda nämnder kontinuerligt rapporterar till Stadskansliet hur
ansökningsarbetet fortlöper.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN
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MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2016-02-25
KOMMUNFULLMÄKTIGE

kommunfullmäktiges handlingar
Maxantal i barngrupperna på förskolan
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Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet och ges förutsättningar till en framtida
försörjning, samt möjligheten att tillgodogöra sig kunskap, kompetens, utveckling och god hälsa.
Det
vi i Borås investerar i de unga får vi mångfalt tillbaka genom att mindre resurser behöver
MOTION
2016-02-25
läggas
senare
i
livet.
KRISTDEMOKRATERNA
KOMMUNFULLMÄKTIGE
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i barngrupperna
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för våra
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start på varje barns liv. Barn som har balans i tillvaron och mår bra lär sig mer och presterar
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barnen är det identitets- och språkutvecklingen som är viktig för senare års lärande. Alla barn är
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I Kristdemokraternas
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Hur ser det då ut i Borås förskolor? I en debattartikel av Joakim Cannerfors (områdeschef på
utvecklingsenheten
i Borås stad)
i BTviden
21 december 2015,besluta:
så anger han att Borås förskolor har
Mot ovanstående bakgrund
föreslår
Kommunfullmäktige
ett snitt på 5,75 barn per pedagog. Det är en minskning från 6,21 år 2012. Detta låter ju väldigt
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Att tillföra
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pedagog. I reala tal skulle det innebära att det behövs 80 nya lärare idag för att nå
riksgenomsnittet. I Kristdemokraternas budget för 2016 finns förutsättningarna för detta.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och för 4-5 år (15 barn),
enligt Skolverket rapport.
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Att
resurser till förskolan som ett rimligt första steg för att uppnå riksgenomsnittet för antal barn per
För tillföra
Kristdemokraterna
pedagog.
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Att
utreda
förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och för 4-5 år (15 barn),
Ingela
Hallgren
enligt
Skolverket
rapport.
Karl-Gustav Drotz
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz
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Dnr 2012/KS0489

Kommunfullmäktige
Nr 124
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP):
Svar på
motion av Joakim
Malmberg
(FP):
Inför
traineeprogram
i Borås
Stad
2016-03-30
Dnr. 2012/KS0489 027
Inför traineeprogram
i Borås Stad
Ärendet
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-06-19
lämnat motion om att Borås Stad inför ett traineeprogram.
I motionen föreslås att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika verksamhetsområden för att tillgodose behovet av kompetens.
Sammanställning av remissvar
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag. Sammanställning av
inkomna remissvar.
De flesta nämnder och bolag tillstyrker motionen. Arbetslivsnämnden avstyrker dock
och hänvisar till att det redan finns ett program för att identifiera framtida chefer
bland medarbetare och möjlighet att ge studenter praktik. Revisorskollegiet och Borås
Djurpark AB avstår från att yttra sig.
I remissvaren finns omfattande synpunkter som kan sammanfattas på följande sätt;
 Förutsättningarna för ett traineeprogram behöver utredas, bl.a. syfte, mål, omfattning och kostnader innan det eventuellt startas
 Programmet ska vara kommunövergripande
 Det måste finnas en långsiktighet i åtagandet
 Det ska bygga på behov
 Ekonomiska resurser behöver tillföras
 Personella resurser behöver tillföras
 Införandet av traineeprogram bör handläggas och administreras centralt i kommunen
 Införandet bör ske i samarbete med andra t.ex. övriga kommuner inom Boråsregionen
Ett par av remissinstanserna har särskilt pekat på de erfarenheter de har av traineeplatser;
 Borås Energi och Miljö har under ett antal år erbjudit nyutexaminerade ungdomar
att under en period av 11 månader pröva ”arbetslivet”. Några av dessa ungdomar
har därefter fått fast anställning efter traineeperioden. BEM har för avsikt att fortsätta med denna typ av erbjudande, men det är viktigt att det görs med eftertanke
och med en engagerad mentor”.
”Samhällsbyggnadsnämnden har redan i nuläget infört ett traineeprogram med en
tidsbegränsad anställning. Med kommande avgångar och specialistkompetens som
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försvinner inom bygglov har förvaltningen infört ett första försök med trainee inom
bygglovsområdet. I programmet ingår utbildning och mentorskap med nära samarbete med den befintliga personalen inom området. Syftet är att programmet leder till
ett förberedande för en tillsvidareanställning inom yrkesrollen. Förvaltningen och
medarbetaren upplever försöket som mycket positivt”.
Remissvaren pekar också på några grundläggande frågor som behöver ett svar;
-

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

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

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

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-06-20

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

Jag föreslår således:


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

Joakim Malmberg (FP)
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Motion: Inför traineeprogram i Borås Stad
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet
Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på initiativet till att införa ett
traineeprogram i Borås Stad. Nämnden vill trycka på vikten av noggrann planering
och engagerade handledare/mentorer. Dessa måste också få rätt förutsättningar
för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. En förut-sättning är exempelvis att
tid avsätts för uppdraget, det kan inte läggas ovanpå ordinarie arbetsuppgifter utan
handledaren måste avlastas i dessa. En annan är att de, vid behov, erbjuds
utbildning.
Vi anser också att traineeprogram inte ska utformas av enskilda verk-samheter
utan samordnas av Personal och Förhandling. Det är många universitets- och
högskoleutbildningar som är passande inom olika verk-samheter och det är därför
viktigt att deltagarna får möjlighet att lära känna så många som möjligt.
Nämnden anser också att programmet inte ska vara inriktat på chefs- eller
ledartjänster då det riktar sig till nyutexaminerade.
Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen.
Servicenämnden ställer sig positiv till att Borås stad inför någon form av
traineeprogram. Vi ser att det kan vara ett bra koncept både för den som deltar i
programmet och för arbetsgivaren.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden tillstyrker motionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker
motionen och föreslår att Borås Stad inför traineeprogram i de olika
verksamhetsområdena. Förutsatt att ekonomiska resurser tillförs.
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Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om införande av ett
traineeprogram i Borås Stad.
Tekniska nämnden är positiv till införandet av ett traineeprogram som är inriktat
mot ledarskap och specialisttjänst. Ett samarbete med andra kommuner, skulle ge
ökad bredd och på sikt en värdefull personalrörlighet och erfarenhetsutbyte.
Tekniska nämnden anser att rekryteringen till ett traineeprogram bör vara både
nationellt och internationellt inriktad. För att skapa de bästa förutsättningarna är
det viktigt att trainee och mottagande förvaltning är väl förberedda och att det
finns resurser avsatta för att ge traineen möjlighet att med handledning arbeta
praktiskt inom det aktuella yrkesområdet.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Miljöförvaltningen instämmer i motionärens synpunkter. Ett traineeprogram skulle
vara ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Borås Stad som en attraktiv
arbetsgivare och att underlätta den framtida kompetensförsörjningen när det gäller
specialister och chefer. Ett verktyg som en organisation av Borås Stads storlek
kanske borde ha prövat långt tidigare. Ett traineeprogram förutsätter medverkan
från samtliga förvaltningar och bolag, men bör administreras centralt i kommunen.
Lämpligt vore att Kommunstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att utreda
formerna för införandet av ett traineeprogram i Borås Stad.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker motionen, ”Inför traineeprogram i Borås Stad”.
Kulturnämnden anser det vara viktigt att ta tillvara unga människors och
nyutexaminerade studenters kompetens. Ett traineeprogram kan också vara ett sätt
att öka attraktiviteten hos Borås Stad som arbetsgivare. Vid ett införande av
traineeprogram bör man undersöka möjligheter till samverkan och
erfarenhetsutbyte med bland andra GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).
Eftersom det innebär extra arbetsuppgifter att handleda en trainee bör
förvaltningarna vara självstyrande i huruvida man vill upplåta en plats eller inte.
Reservation
Hasse Brännmar (S) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer majoritetens förslag mot den röd/gröna minoritetens och
finner majoritetens förslag med övervägande ja besvarat.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
I motionen föreslås att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika
verksamhetsområden och därigenom kunna tillgodose behov av kompetenser
inom kommunal förvaltning i samband med kommande stora pensionsavgångar.
Utbildningsnämnden tillstyrker ärendet i sak men anser att frågan behöver utredas
innan beslut fattas om införandet av traineeprogram.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och ser ett traineeprogram som en
del i att säkra kompetensförsörjningen för Borås Stad. Nämnden anser att det
behöver göras en utredning av vilken typ av traineeprogram som passar Borås Stad
bäst. Ett sammanhållet program där deltagarna är anställda centralt och få prova
olika verksamheter, liknande ”Framtidens ledare” i Göteborg. Eller ett program
liknande det i Region Halland där deltagarna i traineeprogrammet är anställda i
olika verksamheter och programmet är inriktat mot specifika roller i verksamheten.
Samarbete med övriga kommuner i kommunförbundet?
Arbetslivsnämnden
Avstyrker.
Borås Stad har redan ett program för att identifiera och utveckla framtida
ledare/chefer bland medarbetarna samt möjligheten att ge studenter praktik.
Reservation
Förste vice ordförande Ingegerd Nyborg (M) yrkar för allianspartierna att tillstyrka
motion. Alliansen reserverar sig mot beslutet.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Inför traineeprogram i Borås Stad
och skickar svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr är positiv till att erbjuda traineeprogram i Borås Stad. Det
är en möjlighet för ungdomar som studerat på högskolan att få inblick i och
erfarenheter av Borås Stad som arbetsgivare. Det är också ett sätt att säkra
personalförsörjningen och ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att
erbjuda traineeprogram för ungdomar där de får en möjlighet att kombinera
kvalificerat arbete med personlig utveckling får Borås Stad tillgång till viktig
kompetens.
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Stadsdelsnämnden Väster
Motionen ”Inför traineeprogram i Borås Stad” tillstyrks under förutsättning att det
framtida rekryteringsbehovet undersöks och att finansieringsfrågan utreds.
En satsning på ett traineeprogram skulle kunna bidra till att öka intresset för
offentlig förvaltning och underlätta rekryteringen av nödvändig kompetens.
Hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut bör vidare utredas liksom hur ett
traineeprogram ska finansieras. Det är av vikt att ett traineeprogram ger goda
möjligheter till en tillsvidareanställning.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Inför trainee-program i
Borås Stad”.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen och anser att ett traineeprogram är
värt att pröva för att nå målet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad har
en hög ambition att erbjuda platser för arbetspraktik och ett traineeprogram torde
kunna leda till ett bredare utbud av platser, inte minst för akademiker.
När det gäller behovet av chefer i framtiden finns det i Borås Stad ett koncept
kallat ”Framtidens chef” som är ett systematiskt arbete med att ta tillvara de
medarbetare som är potentiella chefer. Det konceptet bör i sådana fall integreras i
samband med införandet av ett traineeprogram.
AB Bostäder
Styrelsen beslutar att tillstyrka förslaget.
Vi tror att införande av traineeprogram i Borås Stad är ett bra förslag. Vi tror att
det krävs en central planering för ett traineeprogram, där förvaltningar och bolag
kan anmäla intresse. Mindre organisationer får svårt att ensamt planera och leda ett
sådant program.
Industribyggnader i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB tillstyrker motionen
Industribyggnader i Borås AB ser mycket positivt på initiativet till att införa ett
traineeprogram i Borås Stad. Styrelsen vill trycka på vikten av noggrann planering
och engagerade handledare/mentorer. Dessa måste också få rätt förutsättningar
för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. En förutsättning är exempelvis att
tid avsätts för uppdraget, det kan inte läggas ovanpå ordinarie arbetsuppgifter utan
B 1310

4 (5)

kommunfullmäktiges handlingar | 26 maj 2016

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-04-18

5 (5)

2012/KS0489

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

handledaren måste avlastas i dessa. En annan är att de, vid behov, erbjuds
utbildning.
Vi anser också att traineeprogram inte ska utformas av enskilda verksamheter utan
samordnas av Personal och Förhandling. Det är många universitets- och
högskoleutbildningar som är passande inom olika verksamheter och det är därför
viktigt att deltagarna får möjlighet att lära känna så många som möjligt.
Styrelsen anser också att programmet inte ska vara inriktat på chefs- eller
ledartjänster då det riktar sig till nyutexaminerade.
Borås Djurpark AB
Avstår från yttrande
Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö AB tillstyrker förslaget i motionen med följande
kommentar:
En traineetjänst ar ett effektivt satt att få ut en nyutexaminerad student att komma
in i ett företags verksamhet och lära sig den från grunden. Traineen får prova på
att arbeta inom de olika affärsområdena och skaffar sig på så sätt en bred
kompetens.
Vanligtvis är det stora och internationella företag som har traineeprogram där
deltagarna först får gå en del av programmet gemensamt för att sedan få fördjupa
sig i det de är intresserade av. Programmet kan vara mellan 9-30 månader och ska
varvas med teori och praktik. Traineen ska under denna tid ha en
mentor/handledare.
Borås Energi och Miljö har under ett antal år erbjudit nyutexaminerade ungdomar
att under en period av 11 månader pröva "arbetslivet". Några av dessa ungdomar
har därefter fått fast anställning efter traineeperioden. BEM har för avsikt att
fortsatta med denna typ av erbjudande, men det ar viktigt att det görs med
eftertanke och med en engagerad mentor.
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