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2016-05-16
Dnr 2015/KS0097
Nr 145
vd: Ekonomistyrning
Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård
andläggare: Christina Anemo
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn QvarnströmKommunfullmäktige
(SD) och Andreas Bäckman
(SD); på
Inför
ett mångkulturellt
bokslut
Svar
motion
av Crister Spets
(SD), Tony
Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Jo2016-04-28
Dnr 2015/KS0097
041 Björn Qvarnström (SD)
han
Österlund
(SD),
Från Kommunstyrelsen
och
Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulTill Kommunfullmäktige
turellt bokslut
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och
handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen
och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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1. Motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD): Inför ett mångkulturellt bokslut
2015/KS0097
Publicerad på internet:
Handlingarna bedömda för
publicering på internet:
Infogade filer:
Handläggare:
Datum:
Händelsetyp:

2015-01-09 14:09:14
Handlingarna är ännu ej bedömda
Nej
Christina Anemo/BKMAN
2015-01-09 00:00:00
IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN på 2015-01-09 13:57 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Crister Spets <crister.spets@sverigedemokraterna.se>
<boras.stad@boras.se>
2015-01-09 13:46
Motion

Motion till kommunfullmäktige i Borås 2015 01 09
Inför ett mångkulturellt bokslut
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på
kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till.
Antalet kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan mätas mot ett index, och
vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningarnas bidrag, vi diskuterar
besparingar inom i stort sett alla nämnder.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för det mesta, men när vi kommer till
invandringspolitiken och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det varken att
räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa frågan. Det svar man får om man ställer
frågan, är att det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt riktigt att räkna
på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en
pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i Borås Stad får reda på hur fördelningen av
skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna? Flera undersökningar har
visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens invandring. En av dessa
är gjord av universitetslektor Lars Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att
invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år.
Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28) visade på kostnader mellan
40-50 miljarder netto varje år.
Några år senare, i studie publicerad 2009, kom professor Jan Ekberg fram till en
nettokostnad på mellan 1,5 och 2 procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60
miljarder kronor.
Den senaste beräkningen gjord 2013 av ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid
Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi ger vid handen att kostnaden är
250 Miljarder per år.
Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i DN (2007-07-17) menade att det
statliga stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska
kostnader.
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Vad den kommer att sluta på nu när det mer eller mindre är fri invandring vågar man
knappt tänka på. När vi tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot
invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att hamna i
segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Norrby,
Hässleholmen och Hulta där de två senaste är med på rikspolisens lista (En nationell
översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället) har växt fram vilka
och är extremt segregerade idag. Parallella samhällen växer upp i dessa stadsdelar vilket
gör att olika nationella grupper samlas på olika områden vilket splittrar Borås än mer.
Kan man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa fler svenskar och bli en del
av vårt samhälle när cirka 25 procent beroende på hur man räknar i Borås Stad har
invandrarbakgrund?
Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras eventuella
tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och de
stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att komma in i arbetslivet. Kostnader
för subventionerade arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar
inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i
samhället är delar av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp
och säkert många fler poster innebär stora kostnader. Vi känner inte heller till storleken
på intäkterna, men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Borås Stad,
trots generösa bidrag från staten. Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk
vinning för Borås och för Sverige innebär den här motionen en chans för den här
församlingens ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen. Om det innebär en
förlust så måste ju även detta vara intressant för församlingen och övriga medborgare i
Borås Stad att få veta vad det kostar varje Boråsare att vara generös eller mantrat som
övriga i församlingen upprepar ”att vi har råd” kan bevisas eller motbevisas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att fullmäktige beslutar att kommunen
årligen upprättar ett dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på
intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med
början 2015 som presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Crister Spets KF (SD)
Tony Strandgård KF (SD)
Patric Silfverklinga KF (SD)
Johan Österlund KF (SD)
Björn Qvarnström KF (SD)
Andreas Bäckman KF (SD)
-Mvh
Crister Spets
Distriktsordförande SD Sjuhärad
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Dnr 2016/KS0405

vd: Ekonomistyrning
Nr Persson
146
Handläggare: Dan

STADRESS

1 80 Borås

Projekteringsframställan för nybyggnad av Krea-Nova
Kommunfullmäktige
förskola, Värmlandsgatan
kv Maskinisten 3, Borås
2016-05-12

Dnr 2016/KS0405 290

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Från Kommunstyrelsen
KreaNova
förskola, Värmlandsgatan kv MaTill Kommunfullmäktige
skinisten 3, Borås
I budget 2016 finns följande uppdrag: ”Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.”
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
Investeringsutgiften beräknas till 35 350 000 kr som inte finns med i 2016 års investeringsbudget.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar i två plan och i samband med denna
etablering lämnas paviljongförskolan Almgården som i dag har 45 barn.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Stadsdelsnämnd Väster har den 27 april 2016 tillstyrkt projekteringsframställan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kr för nybyggnad av förskola på
Norrby.
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av KreaNova
förskola, Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
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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Magnus af Klint
hef ekonomifunktionen
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Tillstyrkan av projekteringsframställan - Förskola
Norrby
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
avseende förskola på Norrby.
2. Översända Stadsdelsnämnden Västers ställningstagande till
Kommunstyrelse och Lokalförsörjningsnämnden
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden beslutade 24 november 2015 att begära hos
Lokalförsörjningsnämnden, LFN, att en förstudie genomförs för att bygga
en förskola i Norrby i anslutning till Norrbyskolan.
LFN har nu gjort en förstudie, och beslutar vid sitt sammanträde 26 april
2016 att föreslå Kommunstyrelsen att, under förutsättning av
Stadsdelsnämnden Västers tillstyrkan, att godkänna LFN:s
projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret maskinisten 3 Borås.
LFN har utfört förstudien i nära samarbete med stadsdelens
förskoleverksamhet och förvaltningen föreslår Stadsdelsnämnden Väster att
tillstyrka LFN:s framställan till Kommunstyrelsen
Samverkan
Ärendet samverkades vid FSG tisdag den 19 april 2016.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Monica Svensson
Stadsdelschef
Bilaga: Lokalförsörjningsnämndens framställan till kommunstyrelsen om
projekteringsframställan av förskola i Norrby
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-04-27
§ 54

2015/SDNV0199

Tillstyrkan av projekteringsframställan- Förskola Norrby
Stadsdelsnämnden beslutade 24 november 2015 att begära hos Lokalförsörjningsnämnden,
LFN, att en förstudie genomförs för att bygga en förskola i Norrby i anslutning till
Norrbyskolan.
LFN har nu gjort en förstudie, och beslutade vid sitt sammanträde 26 april 2016 att föreslå
Kommunstyrelsen att, under förutsättning av Stadsdelsnämnden Västers tillstyrkan, att
godkänna LFN:s projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret maskinisten 3 Borås. LFN har utfört förstudien i nära samarbete
med stadsdelens förskoleverksamhet.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
avseende förskola på Norrby.
2. Översända Stadsdelsnämnden Västers ställningstagande till
Kommunstyrelse och Lokalförsörjningsnämnden.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-05-02

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Lennart Andreasson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 maj 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
1(1)
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2016-05-30

Dnr 2016/KS0227

Avd: Stadskansliet - Personal och Förhandling
Handläggare: Johan Strömberg

OSTADRESS

501 80 Borås

Nr 147
Bestämmelser om ersättning
till kommunens förtroenKommunfullmäktige
devalda 2015-2018 – ändring av § 2a
Dnr 2016/KS0227
024 ersättningar till kommuBestämmelser
om
nens
förtroendevalda 2015-2018 – ändring av
Från
Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
§ 2a
2016-05-12

Samtliga förtroendevalda i Borås Stad omfattas av pensionsavtal från och med
2015-01-01.
Förtroendevalda, oavsett uppdragsgrad, som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01
omfattas av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
I korthet innebär OPF-KL att förtroendevalda som tillträtt uppdrag efter 2015-01-01
och inte fyllda 67 år har rätt till pensionsavsättning på sitt arvode.
Detta föranleder en ändring i bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda § 2a.
Nuvarande lydelse
Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018
”§ 2a För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i
Borås Stad gäller att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst skall dessutom
avsättning till pensionsförsäkring enligt samma regler som gäller för tjänstepension för anställda inom
Borås Stad. Avsättningen placeras av Borås Stad”.
Förslag till ny lydelse from 2016-01-01
Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018
§2a Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §2 har även rätt till
ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka
förlusten till behörig instans.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften inte
uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet kontant.

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
-

Att fastställa förslag till ny lydelse för § 2a i bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda 2015-2018

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Enhetschef
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:1

Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018
Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade 1992-12-17, 1995-01-19, 1998-08-20,
2002-10-17, 2006-10-19, 2010-06-17, 2011-09-22 och 2014-06-18
Gäller fr o m den 2015-01-01

Inledande bestämmelser
§1

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd nämnd.
Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt
beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan
kommunal nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning,
delegation, kommitté och dylikt.

Förlorad arbetsinkomst
§2

Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald
med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer
än åtta timmar utgår ersättning även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löneuppgift.
Uppgift lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid inkomstförändring.
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.
För anställda gäller som grund för ersättningens storlek inlämnad, av arbetsgivaren styrkt, uppgift
om månadsinkomst. Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och
arvodesblankett.
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utges då det mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
föreligger särskilt avtal om att den förtroendevalde fullgör arbetet på annan tid p g a uppdraget.
Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal finns.
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:2

För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst
eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av grundarvode för kommunalråd. Arvodesdelegationen prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje
enskilt fall av arvodesdelegationen.
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om p g a sitt uppdrag. Begärt belopp styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar en dagersättning*) för Kommunalråd.
*)
Dagersättning = grundarvode för Kommunalråd: 22 dagar.
§ 2 a)

För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i
Borås Stad gäller att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst skall dessutom avsättning till pensionsförsäkring enligt samma regler som gäller för tjänstepension för anställda
inom Borås Stad. Avsättningen placeras av Borås Stad.
§ 2 b)

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen.
Om sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Årsarvode
§3

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna
grunder.
§4

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att
valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).
Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad,
p g a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
§5

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.
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Kommunalråd äger för varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare
med motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet utgår, utöver arvode,
ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid
ledighet p g a sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt
KFAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är kommunalråd försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse.
Det utgående arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill
hörande specialbestämmelser. För kommunalråd gäller i förekommande fall ”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevald” (PRF-KL 1987). För heltidssysselsatt kommunalråd,
som tillträtt sitt uppdrag inför mandatperioden 2003-01-01 – 2006-12-31 gäller ”Bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF).
§6

För deltidssysselsatt förtroendevald, vars uppdrag bedöms uppgå till minst 40 % av heltidssysselsättning, gäller ”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL 1987) och
PBF i de fall kommunstyrelsen så beslutar.
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte
rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.
§7

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha minskat på grund av uppdrag/uppdragen hos kommunen.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§8

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, utskott, delegation e d såvida ej p g a särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som tillsatt
beredningen, utskottet o s v.
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad
utgår ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.
Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för
att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.
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§9

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande
i) beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras
ej i fall som avses i punkt h).
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) samt vid
längre tjänsteförrättningar exvis utlandsresor.
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker
sig över en hel dag.
Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år
som årsarvode inte utbetalas.
§ 10

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 §
kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som hålles
med anledning av sammanträde med respektive organ.
Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. Det ankommer
på gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare.
Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes.
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för
deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med kommunfullmäktige.
Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och
närvaro till sekreteraren i respektive organ.

Kommunal författningssamling för Borås 2015.

B 1561

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:5

§ 11

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:
1 Inom kommunen
- för första timman i resp organ
0,01 GN
- för varje därefter påbörjad halvtimma 0,0025 GN
2 Utom kommunen
- t o m 4 timmar
0,018 GN *)
- över 4 timmar
0,036 GN *)
*)
Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid istället
ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.
Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde inför
Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.
Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp
förrättningstiden.
§ 12

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller ej uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.

Resekostnadsersättning och traktamente
§ 13

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning
och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet.
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostandsersättning enligt följande:
1.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning från annan plats.
2.

I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om sådant
kan utnyttjas.

3.

I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens arbetstagare
gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger inom 5 km från
sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.
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Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel,
egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår
till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt.

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för
varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtroendevalde är folkbokförd.
Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats
än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i
socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs.

Barntillsyn
§ 14

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning utgår inte
för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för tid, då barnet
vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild
omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.

Särskilda kostnader
§ 15

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad
person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av
egen familjemedlem eller motsvarande.
§ 16

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av
uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och
liknande.
§ 17

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kostnader som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle
då han haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande
kommunala organ.
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§ 17 a)

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den förtroendevalde för de extra omkostnader som därmed kan uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tillämpa
”Digitala nämndhandlingar”

Särskilda arvoden
§ 18

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C (övriga).

Allmänna bestämmelser
§ 19

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det kommunala organet omedelbart underrätta Administrativa kontoret härom.
§ 20

Arvoden och ersättningar utbetalas genom Administrativa kontorets försorg månadsvis i efterskott.
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.
För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom
vars område organet verkar.
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Administrativa kontoret.
§ 21

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under §
18 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.
§ 22

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2015 är 52 141 kronor.
§ 23

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2016
skall uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de kommunanställda
i Borås Stad erhållit under år 2015. För år 2017 sker uppräkningen på samma grunder men med
år 2016 som jämförelseår. För år 2018 skall år 2017 användas som jämförelseår.

B 1564

Kommunal författningssamling för Borås 2015.

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda

028:8

Bilaga A

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens
nämnder, bolag m m

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under perioden 2015-01-01--2018-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma som
kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning.
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 80 % av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %.
Dock erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Stadsdelsnämnderna
Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arvodesgrupp D 1,2 GN
Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp E 0,9 GN
Revisorsgrupperna
Vice ordförande i revisorsgruppen
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen,
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till
EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB
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Arvodesgrupp F 0,6 GN
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
Waste Recovery AB
BoråsBorås TME AB
Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN per månad. De kommunalråd som utgör
presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,2 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,15 GN/månad och till andre vice ordförande 0,05GN/mån.
Gruppledare i Kommunstyrelsen
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN (90.168 kr år 2010 ). I detta
stycke angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8
och 9 §§.
Gruppledare Kommunfullmäktige
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i
Kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnderna
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen
två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut
i respektive stadsdelsnämnd fordras ej.
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Bilaga B

Intressentsammansatta organ

Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning.
Organ

Ersättning utgår till

Ersättning utgår inte till

Yrkesråd

Företrädare för arbetsgivare
och
arbetstagare

Företrädare för skola och arbetsförmedling

Kommunalt funktionshinderråd Samtliga

-

Kommunala pensionärsråd

Samtliga

-

Integrationsråd

Samtliga

-

Trafiksäkerhetsråd

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i
arbetet.

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.
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Bilaga C

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ

I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för
andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om
arvode.

Organ

Ersättning betalas av
Kommunstyrelsen beslutar särskilt om arvo- Kommude
nen
Organet

Stiftelsen Bostäder för blinda

Ordförande

x

Stiftelsen L L Frimans donation

ordförande kassör revisor

xxx

Lygnerns vattenvårdsförbund

-

x

Ätrans vattenvårdsförbund

-

x

Viskans vattenvårdsförbund

-

x
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Miljörapport Borås Stad 2015
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
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Hållbara investeringar i en växande kommun
Ledande miljökommun

Om Miljörapport 2015
Miljörapporten lyfter utvecklingen av Borås Stads
miljöarbete kring några utvalda områden. Fokus ligger
på det interna miljöarbetet. December 2012 antog
Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016
(länk).
I samband med årsredovisningen har
etappmålsansvariga nämnder och bolag gjort en
bedömning av vilka mål som nås till 2016. Av etappmålen bedöms 19 nås, 6 är nära att nås och 14 nås inte
2016 med planerade åtgärder. Bedömningen om vi når
respektive etappmål finns på Borås Stads webb boras.se
i Miljöbarometern (länk).

Kommunfullmäktige har beslutat att Borås Stad ska arbeta för
att vara en ledande miljökommun (länk).

Urval av miljösatsningar i Budget 2016

Miljömålsarbetet ger positiva effekter på invånarnas och de
anställdas hälsa, Borås Stads ekonomi och bidrar till att skapa en
attraktiv stad. Den röda tråden i arbetet är att det bidrar till att vi
närmar oss visionen som Borås 2025 målar upp.

» Cykelvägar 8 miljoner kronor

Förvaltnings- och bolagschefer deltog under hösten i en
workshop inför miljömålsrevideringen. De tyckte att en ledande
miljökommun ska arbeta med områdena trafik, resfria möten,
resor i tjänsten, upphandling, avtalstrohet och beteendepåverkan.
De tyckte också att vi ska fortsätta utveckla arbetet med styrning
och ledning samt uppföljning. Under 2016 ska en politisk
styrgrupp tillsättas för arbetet med revideringen av miljömålen.

» Solceller 1 miljon kronor per år (2016-2018)
» Utreda behov av klimatanpassning
» Öka kompetensen hur staden kan stödja och

underlätta för företag som har sikte på hållbarhet

» Starta en cykelpool/cykeluthyrning
» Försöksverksamhet, frivilliga tar med äldre på
cykelutflykter

» Utreda hur fler bostäder kan byggas utmed
kollektivtrafikstråk

En ny Energi- och klimatstrategi har antagits under 2015. Energieffektiviseringsmålet för lokaler och inköp av ekologiska
livsmedel har också skärpts av Kommunfullmäktige och flera
satsningar görs i budget 2016 för en hållbar utveckling.

» Åtgärder för att minska anställdas

I tidningen Miljöaktuellts ranking, där 290 kommuner årligen
miljögranskas, har Borås Stad klättrat från 36:e plats år 2013 till
16:e plats år 2015. En hög placering kräver bredd och struktur i
miljöarbetet. Rankingen baseras på flera myndigheters och
organisationers enkätundersökningar och frågorna varierar
mellan åren. Borås Stad verkar tillsammans med andra aktörer
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att tillsammans
utveckla miljöarbetet och nå internationellt satta målsättningar
om en hållbar utveckling.

» En gemensam förmedling av inventarier som

koldioxidutsläpp från resor till jobbet

» Bygglovstaxan ses över så den inte motverkar
satsningen på solenergi

ska väljas före nyinskaffning
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Miljörapport
Borås Stad 2015

1. Inför miljöledning
Målet är att, senast 2016, införa miljöledning i alla verksamheter. Sju förvaltningar och bolag har diplomerat eller certifierat hela sin verksamhet under året. 48 procent, eller 14 av
de 29 förvaltningarna och bolagen, hade år 2015 ett
certifierat eller diplomerat miljöledningssystem i hela sin
verksamhet. Dessutom diplomerades stadsdelsförvaltningarnas kontor.
Nätverket för de förvaltningar och bolag som vill införa miljöledningssystem har fungerat som en katalysator för arbetet.
Ett fortsatt erfarenhetsutbyte kommer under 2016 troligen
ske inom mindre grupperingar. Orsaken är att de flesta infört
eller påbörjat införandet av miljöledning. En ny upphandling
av externa revisorer för Miljödiplomering behöver göras
under 2016.
37 förskolor, skolor och gymnasier införde miljöledningssystemet Grön Flagg under året. Det innebär att andelen
Grön Flagg-certifierade i Borås ökat från 43 till 71 procent.

Ökar miljömedvetenheten

Pilotprojekt för integrerat arbete
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Förvaltningarna och bolagen har fått utvärdera vilka effekter
miljöledningsarbetet medfört. Införandet av miljöledning har
bidragit till bättre struktur på förvaltningarnas och bolagens
miljöarbete. Ansvarsfördelningen tydliggörs också när ett
miljöledningssystem införs. Miljöledningsarbetet upplevs
tidskrävande om det inte integreras i det vardagliga arbetet.
Samordningen av miljöledningsarbetet tar också tid. En
förutsättning för införandet av miljöledningssystem är att
frågorna behandlas i ledningsgruppen.

Kan ett miljömålsarbete och miljömålsuppföljning som
integreras med ordinarie verksamhetsplanering,
budgetprocess och uppföljning i större utsträckning
underlätta för dem? Ett pilotprojekt för att undersöka detta
kommer att ske i samband med verksamhetsuppföljningen
för första tertialet. Verksamheterna kommer att redovisa hur
arbetet med miljöledning fortlöper.

Röster om införandet av miljöledningssystem
Att börja arbeta med miljöledning:
”har lett till ökad kunskapsnivå, förbättrade rutiner och förbättrad
ekonomi. Samtlig personal på enheterna är berörda och har upplevt
de beskrivna positiva förändringarna.” Arbetslivsnämnden
Leder på sikt till: ”minskade kostnader för till exempel tjänsteresor, matsvinn, energioch resursanvändning, kemikalieanvändning med mera.” Stadsdelsnämnden Norr
”Det mest positiva är att man fått bättre kontroll över verksamheten och att
miljömedvetenheten ökat i företaget. Det har blivit lättare att påverka andra företag
att bli mer miljömedvetna vilket vi fått flera bevis för. Det negativa är att det läggs ner
ganska mycket tid på miljöledningssystemet.” Borås Djurpark AB
”Positivt: Miljömedvetenheten hos personalen ökar. Vi har inom miljöledningssystemets
ram gjort stora förbättringar på våra viktigaste områden såsom avfallshantering och
hantering av kemiska ämnen.
Negativt: Miljöledningssystemet och miljöarbetet är mycket resurskrävande.” Borås
Elnät AB
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Takten på miljöutbildningarna har ökat eftersom en stor
miljöutbildningssatsning görs i samband med införandet av
miljöledning i verksamheterna. Det innebär att drygt 3 500
eller 36 procent av de 9 860 anställda hittills har genomgått
en miljöutbildning.

Flera nämnder och bolag är bättre idag än tidigare på att lyfta
sina miljösatsningar i samband med miljömålsuppföljning.

Illustrationer : Ida Brogren

Borås Stads topp 10 miljömålssatsningar

Borås Stads riktlinjer och regler för finansverksamheten samt
förvaltning av kommunens stiftelser ska revideras våren
2016. Förslagen innebär bland annat att placeringar inte ska
göras i företag som har verksamhet med syfte att
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.
Om förslagen antas flyttar Borås Stad fram positionerna när
det gäller miljöhänsyn för placeringar.

Gröna obligationer
Borås Energi och Miljö AB:s Energi och Miljöcenter finansieras med ”gröna lån” från Kommuninvest.
Kommuninvest är en organisation som lånar ut pengar till
kommuner. De så kallade gröna lånen innebär att
låntagarna måste uppfylla höga miljökrav eftersom
pengarna ska användas till miljöinvesteringar. Investeringar
av olika slag bidrar till en omställning till en hållbar
utveckling.
Borås Stad är från 2015 också representant i miljökommittén
på Kommuninvest. I arbetet ingår att granska vilka projekt
som uppfyller kraven för att kunna beviljas gröna lån. Dessa
gröna lån kommer utgöra grunden för en grön obligation
framöver. Borås Stad möjliggör därför både genom sitt eget
gröna lån och sin medverkan i miljökommittén för andra att
investera i gröna obligationer. Inom ramen för arbetet med
miljökommittén ingår också kunskapsspridning och
marknadsföring av de gröna lånen genom föredrag för
andra kommuner.

För mer information:
Om Kommuninvest (länk)
Om Gröna lån (länk)

3. Ökar ekomatsinköpen
Kommunkoncernen köpte 2015 ekologiska livsmedel för
ungefär 22 miljoner kronor. Den totala livsmedelsbudgeten
är ungefär 91 miljoner kronor och det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft under året har bidragit positivt
till ekomatsinköpen.
Störst ökning ses hos Kostverksamheten som köper in mest
livsmedel i Borås Stad och som handlar enligt avtalen. Kostverksamheten serverar mat till skolor och förskolor. Dessa
verksamheter planerar nu att KRAV-certifiera (länk) sina
kök. Kostverksamheten har köpt in mellan 31 till 34 procent
ekologisk mat vilket är en ökning med drygt 10
procentenheter sedan 2014.
I stadsdel Öster finns det flera förskolekök där mer än 50
procent av matinköpen var ekologiska livsmedel. I budget
för 2016 har målet skärpts från 25 procent till 40 procent
ekologiskt. Målet gäller dock utvalda nämnder.
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2. Satsar på schyssta inköp
och placeringar

4. Förbättrar villkoren för producenter
genom hållbar konsumtion

6. Skapar hälsosamma
miljöer för barn och unga

Ett aktivt arbete för en hållbar konsumtion sker genom
utställningar, rådgivning och utåtriktade evenemang i Orangeriet, som invigdes juni 2015. Arbetet handlar om att förbättra
villkoren och miljön för producenter och bidra till medvetna
konsumenter. Borås Stad deltar i lokala och internationella
utbyten för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta för en
hållbar konsumtion.

12 förskolor har under 2015 kemikalieinventerats. Syftet har
varit att minska mängden kemikalier som barn och personal
utsätts för. Viss elektronik, plastmuggar och andra material
har tagits bort för att ge plats åt mindre skadliga alternativ.
Klimatkompensationsmedel för de egna tjänsteresorna har
använts bland annat för att byta ut madrasser.
Förskolorna som besökts har uppmuntrats att införa en
checklista så att arbetet med att minska kemikalier integreras
i förskolans vardagliga arbete. Kemikalieinventering erbjuds
av Miljöförvaltningen, vid efterfrågan och i mån av tid.

Borås är också en Fairtrade City (länk). År 2015 låg andelen
inköp av etiskt märkta produkter på 3,3 procent jämfört med
1,8 procent 2014 enligt statistik från leverantörer. I samband
med utåtriktade evenemangsveckor informerar Borås Stad
om Fairtrade. Utöver detta genomfördes en affischkampanj
med lokala Boråskändisar under Fairtrade Fokus veckorna
41-42 och kaffe och bananer delades ut till morgonresenärer
vid Södra Torget.

5. Inrättar distributionscentral
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En distributionscentral för samordning av kommunala varuleveranser till kommunens olika verksamheter ska inrättas
och arbetet är påbörjat och fortsätter under 2016. Det
beräknas minska klimatpåverkan, jämfört med dagens
varutransporter och ger dessutom en tryggare miljö vid
skolor och andra verksamheter. Dessutom underlättar det för
kommunens och regionens småföretagare att bli leverantörer
till kommunen.

Borås Stad behöver upphandla ett kemikaliehanteringssystem
för att underlätta arbetet för en omställning med att fasa ut
skadliga kemikalier och produkter. Ansvar och resurser för
kemikaliehanteringssystem bör ligga centralt. Dessutom
pågår ett arbete med att minska buller i förskolan och flera
åtgärder planeras att vidtas. Nybyggnationen av förskolor
spelar dock den viktigaste rollen då dessa uppfyller höga krav
när det gäller god ljudkvalitet.

Detaljplaner, för mark som kan bebyggas, ska tas fram
snabbare än tidigare. Om Borås Stad beslutar hur marken ska
användas i ett långsiktigt perspektiv, sparas tid när detaljplaner
i senare skede ska tas fram. Det är därför viktigt att strategiska
planer lyfts till beslut för att undvika att samma fråga utreds
flera gånger. Miljöaspekter behöver också utredas i ett tidigt
skede, vid val av plats för exploatering, så att den bäst
lämpade marken används.

Gröna korridorer
I miljökonsekvensanalysen behöver vi ta större hänsyn till
exploateringsområdets omgivande mark och vatten för att
värna våra ekosystemtjänster. Vi måste också värna och
utveckla gröna korridorer där vilt och växtlighet kan röra sig
och synliggöra detta i den strategiska fysiska planeringen.
I Borås Stad är de, enligt artskyddsförordningen, strikt skyddade arterna inventerade. Inventeringen används som planeringsunderlag. Arbetet med en plan för biologisk mångfald

och hur vi ska agera för att värna naturen är dock försenad
och kommer bli klar först 2017. Medel från Borås Stads
egen naturvårdsfond kommer att användas för att slutföra
arbetet med planen och en naturdatabas i Borås.

Odlingslandskapet viktigt att värna om
Naturvårdsfondens medel har också använts för bidrag till
biodling samt restaurering av sandtag och naturbetesmark.
Projektet Kulturlandskap Borås, som avslutats, syftade till
att starta samarbetsprojekt för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.
Odlingslandskapet rymmer många av Borås Stads naturvärden. Projektet har inte permanentats. För att målet ska vara
uppnått krävs att projektet har en längre kontinuitet eller att
samverkansformer utarbetas som är mer långsiktiga.
Exempel på detta skulle kunna vara att Borås Stad tillsätter
en heltidstjänst för landsbygdsutveckling. Den ökade takten
på den fysiska planeringen innebär att även resurserna för
detta arbete behöver ses över regelbundet.

Ekosystemtjänster att värna och utveckla i Borås
– biologisk mångfald, värdefulla naturtyper, ekologiskt samspel,
livskraftigt ekosystem i marken
Reglerande – luftkvalitetsförbättring, bullerreglering, dagvattenhantering, pollinering,
klimatreglering och skydd mot extremt väder
Kulturella – hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, naturpedagogik, symbolik
och andlighet
Försörjande – matproduktion, färskvatten, material, energi
Stödjande

Läs mer, länk: Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning
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7. Värnar ekosystemtjänster
vid byggnation

8. Styr mot fossilbränslefria resor
Omkring 66 procent av alla resor i Borås gjordes 2014
med bil enligt den nationella resvaneundersökningen. En
stor andel av dessa resor är under fem kilometer. Bara
några få procent av resorna gjordes med cykel. Att cykla,
gå och åka kollektivt gynnar hälsan, plånboken och skapar
utrymme för annan markanvändning i stadskärnan.
Utvecklingspotentialen är stor och satsningar görs
nationellt för att underlätta en omställning till att ställa
bilen de dagar när möjligheten finns. Riktlinjer för resor, en
cykelplan och ett förslag till reviderad parkeringsnorm har
varit på remiss under året men har ännu inte lyfts till
Kommunfullmäktige för beslut. Tillsammans med andra
åtgärder kan dessa styrdokument bidra till en förändrad
färdmedelsfördelning. Andra utredningar, exempelvis om
kollektivtrafikens utveckling väntas under 2016.
Nyckeltal för kommunkoncernens miljöarbete 2015
(fler exempel finns på Miljöbarometern, länk)

» 16:e plats i Miljöaktuellts ranking av 290 kommuner (jämfört
med 36:e plats 2013)

» 90 procent förnybart bränsle för arbetsfordon (jämfört med 71
procent 2012)

Borås Stad avsätter 8 miljoner kronor i budget 2016 för att
bygga ihop cykelstråken och öka trafiksäkerheten för
cyklister. Att bygga ut fler cykelparkeringar på attraktiva
platser i samband med nybyggnation är också viktigt.
Målgruppsinriktade projekt för ändrade resvanor har
påbörjats i liten skala. Där cykelstråk rustats upp behöver
fler uppmuntras att prova nya sätt att resa.
En särskild satsning görs under 2016 i samarbete med Viareds
företagarförening för att kartlägga de anställdas resvanor och
titta på möjligheter att utveckla dessa. Åsbogatan i centrala
Borås har gjorts om för att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Parkering styrs till
Cityringen för att minska söktrafiken, det vill säga trafik som
letar parkering, i stadskärnan.

Regleringar kan styra trafiken
Planunderlaget förbättras kontinuerligt. En diskussion förs
också om hur regleringar av gatumarksparkering kan styra
trafiken mot Cityringen, så att de som måste ta bilen in i
centrumkärnan slipper trängsel och söktrafik. Trängseln
minskar också för de som måste ta bilen när fler cyklar, går
och åker kollektivt. Det är viktigt med en fortsatt dialog
internt och externt om dessa frågor för att öka förståelsen
på planerade åtgärder.

» 8 procents minskning av energianvändningen i fastigheter
jämfört med 2013

» 8 stickprovskontroller av miljö och etiska krav genom
SKL Kommentus inköpscentral (länk)

» 48 procent av bolagen/förvaltningarna är

miljödiplomerade/certifierade (jämfört med 23 procent 2014)
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» 71 procent av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har
Grön Flagg (jämfört med 43 procent 2014)

» 36 procent miljöutbildad personal (jämfört med 25 procent
2014)

Under 2015 har nya cykelvägar invigts på
sträckorna Rydboholm-Viskafors och
Sjömarken-Sandared utmed
Företagsgatan, Viaredsvägen och
Kindsgatan.
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» 26 procent fossilfria tjänsteresor (ingen förändring från 2013)

Ökad satsning på hållbar infrastruktur
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9. Klimatkompenserar tjänsteresor
Andelen fossilbränslefria tjänsteresor är i princip samma
som tidigare. De har ökat från 25 till 26 procent under 2015.
Målet är 80 procent. Klimatkompensationen har framför allt
använts till att införa miljöledningssystem, miljöutbilda
anställda och köpa in cyklar.
Från budget 2017 höjs avgiften från 1 kr till 1,50 kr per
kilo koldioxid. Det är viktigt med en fortsatt analys av de
åtgärder som görs för att miljöanpassa tjänsteresorna.

10. Satsar på solenergi och trähus
som minskar klimatpåverkan
Viskaforshem AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder
AB och Borås Energi och Miljö AB har installerat solceller
och solfångare under 2015. Kommunkoncernens totala
produktion av solenergi har ökat från 136 megawattimmar
2014 till 189 megawattimmar 2015.
I budget för 2016 satsas en miljon kronor på installation av
solceller årligen från 2016 till 2018. En träbyggnadsstrategi
ska tas fram. Sedan maj 2015 kan privatpersoner köpa
kompletta solcellspaket i Borås. Energieffektiviseringsmålet
har skärpts. En ny Energi- och klimatstrategi har tagits fram
vilket också bidrar till fortsatta satsningar på förnybar energi.

189 MWh = Motsvarar den mängd energi
som 189 hushåll (4 personer) använder till
matlagning under ett år eller 10 normalvillors
energiåtgång under ett år.

VISION OCH STRATEGI

BORÅS 2025
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MILJÖFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS Miljöförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
WEBBPLATS boras.se/miljo
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Dnr 2016/KS0426

vd: Ekonomistyrning
Nr 149
Handläggare: Martin
Jakobsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och
Kommunfullmäktige
revisionsberättelse 2015
2016-05-25

Dnr 2016/KS0426 135

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och revisionsberättelse 2015

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 15 april 2016, årsredovisning
2015 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2015 redovisas till + 5 227 tkr jämfört med + 13 966 tkr för 2014. Det
egna kapitalet uppgår till 21 738 tkr.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt beviljas
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2016/KS0246

Nr 150
Avd: Ekonomistyrning
Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads
Handläggare: Martin Jakobsson
kommunalförbund

OSTADRESS

2016-05-10

Dnr 2016/KS0246 107

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2015.
Resultatet för 2015 redovisas till 56 tkr jämfört med -5 211 tkr för 2014. Det egna
kapitalet uppgår vid årets utgång till 5 173 tkr, balansomslutningen till 60 464 tkr och
soliditeten till 9 % (f å 8 %). Borås Stads bidrag till förbundet 2015 var 14 400 tkr (f å
13 500 tkr).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX
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2016-05-04

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Årsredovisning 2015 samt revisorsberättelse
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 26
februari 2016 att fastställa årsredovisning för 2015 samt att översända densamma
tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
på följande adress:
info@borasregionen.se
alternativt
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2016-02-26 § 7
2. Årsredovisning 2015
3. Granskningsrapport från revisorerna
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-02-26
§ 7

Årsredovisning 2015
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är
ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget
avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade
pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.
Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade
intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett
Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång
5 173 tkr. Varav kansliets del är 4795 tkr, Navets del motsvarar 794 tkr och
Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per
invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För
Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet
år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Revisorernas granskning av årsredovisningen pågår vilket kan medföra eventuella
justeringar.

Direktionen beslutar
att för egen del godkänna 2016-02-26 upprättat förslag till årsredovisning 2015 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under förutsättning att revisorernas
granskning godkänner densamma och
att när revisionsberättelse inkommit överlämna årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 7 mars 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Årsredovisning 2015
Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2016-02-26
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Politisk representation Direktion 2015
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft
sju sammanträden under år 2015.
Ordinarie ledamöter
Ordförande
1-e vice ordförande
2-e vice ordförande

Ulf Olsson (S)
Margareta Lövgren (M)
Crister Persson (C)
Peter Rosholm (S)
Annette Carlson (M)
Johnny Carlsson (C)
Stefan Carlsson (S)
Mattias Josefsson (S)
Bengt Hilmersson (C)

Borås Stad
Marks kommun
Tranemo kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Ersättare

Christer Johansson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Lena Palmén (S)
Christina Abrahamsson (M)
Lisa Dahlberg (S)
Johan Björkman (M)
Tony Hansén (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Christer Forsmark (S)

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
Herrljunga
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Adjungerade

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Jana Nilsson (S)
Cristina Bernevång (KD)
Lennart Andreasson (V)
Tom Andersson (MP)
Crister Spets (SD)
Anders Leijonhielm (LPO)

Varbergs kommun
Varbergs kommun

Revisorer

Boris Preijde (M) ordinarie
Ingwer Kliche (S) ersättare
Roger Fogelström (M)
Eva Ryberg (S) ersättare
Ulf Tranefors-Gustafsson (M)
Ingrid Isaksson (S) ordinarie
Lars-Erik Josefsson (M) ersättare
Weine Eriksson (S)

Borås Stad
Borås Stad
Marks kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och
organisationer på regional nivå.

Arbetsformer
Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar
tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar direktionen om användning av
regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna
förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare
verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa
som egna resultatenheter i den interna redovisningen.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med
- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2015 haft två beredningsgrupper, Hållbar
regional utveckling och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:
- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till
styrelsen för VästKom som är västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort
sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex
kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och
samhällsbyggnad.
På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra
regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i
vad som benämns ledningsgrupp VGK. Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i
samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef
medverkar i Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen
för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och
representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå
representerar presidiet förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar
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förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om
strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.
Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom
Medarbetarcentrum. Under 2015 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och
organisationer både i och utanför Sjuhärad.
Andelen anställda på förbundet under år 2015 är totalt 39,5 årsarbetare (åa) fördelat på kansliet 17 åa,
Navet 18,9 åa och Medarbetarcentrum 3,6 åa. Se bilaga 1.

Resultat 2015
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om
776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala
kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för
beräkning av pensionskostnader.
Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av
projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4
miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173. Varav kansliet har ett överskott på
4795 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital
om 416 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta
betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv.
Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Medfinansiering av E20
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda,
Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k.
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har
avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år.
Läsanvisning
I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje berednings
område redovisas hur 2015 års arbete har styrts mot de uttalade målen:
-

B 1606

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Gränsöverskridande möten och samverkan
Främja innovation och nytänkande
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Regional utveckling och hållbarhet
Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att
biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:







Infrastruktur
Samhällsbyggnad
Kollektivtrafik
Tillväxt
Kultur
eSamhälle

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastrukturfrågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala
kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra
fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid
samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och
samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och
regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten
diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och
länsförbund och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar
inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring
gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom
respektive område.
Främja innovation och nytänkande
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och
innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.
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Område Infrastruktur
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet både på regional
och nationell nivå.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar ”Funktionellt prioriterat vägnät”,
”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i
tät dialog med medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan och dess kommande
sträckning genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som startade upp under året där kansliet funnits
med. Under året har också en studie tillsammans med Trafikverket om Viskadalsstråket hanterats.
Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till ”Funktionellt prioriterat vägnät” har fått effekten att
flera vägar lyfts inom gods- person- och kollektivtrafiktransporter. Arbetet med Götalandsbanan har
resulterat i en funktionsutredning (VGR) och en pågående kapacitetsutredning (TrV).
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i flera
arbets- och styrgrupper initierade av Trafikverket.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:





Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket
och stråk 6)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn har stärkt
delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på inför
kommande revidering av nationell- och regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 som påbörjas
2016.

Område Samhällsbyggnad
Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnadsbyggnad är att driva frågan om att stödja bilder om
framtida service, bostäder och infrastruktur för att en förstorad arbetsmarknadsregion. Arbetet har skett
inom samhällsbyggnadsnätverk i nedan områden:





B 1608

Götalandsbanan – Målbild 2035 politiskt antagen i samarbete mellan berörda kommuner,
kommunalförbund
Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
Erfarenhetsutbyte i kommunalt översiktplanearbete (ÖP)
Framtagande av underlag om strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt
Vattendirektivet.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på att stärka Sjuhärad som boende- och arbetsmarknadsregion.
Med framtagande av en delregional framtidsbild för Sjuhärad stöds långsiktighet i utvecklingen av
området.
Resultat: Erfarenhetsutbyte inom kommunernas ÖP-arbete skapar en ökad kunskap och medvetenhet om
Boråsregionens medlemskommuner. Framtidsbilden skall fungera som ett verktyg för att styra resurser för
en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad. Arbetet med hanteringen av strandskyddsdispenser
och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet har inneburit att frågorna lyfts politiskt, både på
delregional och regional nivå.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter både med VGR,
GR och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt Varberg.
Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån
ett Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till
nya gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus.
Främja innovation och nytänkande
Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala
representanter i nätverk arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör
utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kollektivtrafik

Uppgift
Från och med 2015 är Direktionen det nya delregionala kollektivrådet (DKR). Kansliets nu tydligare
uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken har lett till en förändrad arbetsprocess där Beredningen för
hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) har en roll som beredande instans för DKR. Remisser har ställts
samman angående Trafikförsörjningsprogrammet och Årlig avstämning.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet har i hög grad skett i samarbete med medlemskommunerna.
Resultat: Samarbetet mellan Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor positiv påverkan på
inriktningen av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet där VGR har tagit till sig mål och
aktivitetsstruktur som är framtagen av kommunalförbundet.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i det strategiska arbetet som leds av VGR tillsammans med övriga
kommunalförbund.
Resultat: Arbetet har inneburit att kommunalförbundets inspel till olika regionala initiativ ligger väl i linje
med Boråsregionens ambition som uttryckts i DKRs prioriteringar.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har
under året främst fokuserat på den regionala planen men även den nationella planen för
transportinfrastruktur.
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Område Kultur
Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och där fungera som en
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. Den framtagna
delregionala kulturplanen är ett viktigt styrdokument i arbetet. Ett annat styrdokument är den regionala
kulturplanen.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att
fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av
kulturen i området.
Resultat: Den delregionala kulturplanen fungerar som ett vägledande dokument för kommunerna. En ny
regional kulturplan har arbetats fram under året och nätverket med kulturchefer har deltagit i den
processen och formulerat fyra målbilder för kulturutvecklingen i Boråsregionen kommande period.
Utgångspunkt var den delregionala kulturplanen. Den utvärderades under hösten och en reviderad version
för perioden 2016-2019 har påbörjats. Ett mål som bör utvecklas är Kultur som horisontellt perspektiv.
Gränsöverskridande möten och samverkan
I samband med utlysningen av tillväxtprojekt inom kulturområdet har kulturcheferna bidragit genom att
sprida informationen om utlysningen i sina nätverk. Möten har skett med kultturchefsnätverket som
gemensamt diskuterat olika kulturprojekt, deltagit i workshops och deltagit i uppföljning och utvärdering
av projekt.
Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
 Kulturchefsnätverk
 VGR kulturnämndsmöten
 Processledare för kultur i övriga kommunalförbund
Resultat: Arbetet har gett ett positivt resultat. Många av kulturprojekten som tilldelades medel har bidragit
till en utvecklad samverkan och att målen i den delregionala kulturplanen uppfylls. Modeller för
delregional kultursamverkan har skett via projekten. Goda exempel på detta är Kalv på resa, Jam Sessions
2.0, Horisont – konstnärliga processer på äldreboenden, Vi byter skulpturer med varandra, Konsten och
Konstnärscentrum och Creative Cluster som arbetar för att stärka kulturella och kreativa näringar.
Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett
kreativt kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på
invånarna som medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område Tillväxt
Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:
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Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
Stärka den sociala dimensionen
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Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan
nämnda effektmål uppfylls.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes
under sommaren och hösten.
Resultat: Årets utlysning av tillväxtmedel resulterade i 34 ansökningar. De flesta inom målområdet En
ledande kunskapsregion. Få ansökningar inkom inom målområdet En region för alla. De långsiktiga
avtalen som kommunalförbundet tecknade med sex olika aktörer löpte ut vid årsskiftet 2015. En
utvärdering av projektens ekonomiska redovisningar har genomförts under året. Kansliet har handlagt
över 50 rekvisitioner under året. Kansliet har identifierat ett behov av tydligare ekonomiska riktlinjer för
tillväxtprojekten. En dialog förs även med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn kring
hanteringen av tillväxtmedlen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten samt tagit fram väl underbyggda underlag i
aktuella ärenden inför dessa möten.





Referensgrupp med kulturchefer
Referensgrupp näringslivschefer
Referensgrupp med miljöstrateger
Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel

Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell,
regional och lokal information inom tillväxttilldelning. Referensgrupperna har bistått med viktning och
strategisk prioritering av de projektansökningar som skickades in till årets utlysning.
Främja innovation och nytänkande
Inom området tillväxt har projekt prioriterats som stärker långsiktig utvecklingskraft och främjar
innovationer.

Område eSamhälle
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom eSamhällesfrågor både på regional och även nationell nivå. De
huvudsakliga utvecklingsområdena är eTjänster till kommuninvånare, eFörvaltning exempelvis
eArkivfrågor och inom eHälsa med exempelvis digitala trygghetslarm.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för
samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans
kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.
Gränsöverskridande möten och samverkan
En tjänstemannagrupp kallad eLedningsgrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger
har under året arbetat med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. eSamordnare på
kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av tjänstemän från kommunerna för att arbeta operativt med
frågorna.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:
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Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommuner
Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT
Arktitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)

Främja innovation och nytänkande
eSamhället som område är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer
som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.
Resultat: Samverkan mellan medlemskommunerna samt på regional nivå med att arbeta fram en gemensam
syn för vår region har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits
till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de största uppdrag som kansliet har arbetat
med:
Miljö
Kansliet fick i uppdrag att slutföra det miljöprojekt som beslutades om 2013. Arbetet innebar att slutföra
projektet Inventera, definiera och prioritera miljöområdet i Boråsregionen i dialog med kommunerna.
En enkät skickades ut under året för att inventera kommunernas miljöarbete. En arbetsgrupp med
representanter från kommunens miljöverksamheter och kommunala bolag som ansvarar för
miljöstrategiska frågor har träffats för att kartlägga det arbete som sker inom kommunerna I november
samlades gruppen igen för att sammanställa och analysera resultatet och diskutera eventuell framtida
samverkan.
Business region Borås ‐ BRB
På tjänstemannanivå har ett arbete förts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har ett
underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats för Direktionen.
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Välfärd och Kompetens
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri,
hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är inriktningen till största
del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs
dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och
utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen ska
de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid
samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att
identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt
geografiska område.

Resultat. Ett omfattande nätverksarbete bedrivs inom välfärdsområdet. Därutöver har två gemensamma
nätverksdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras
gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen,
Migrationsverket och Länsstyrelsen.

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt.
Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med
dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms mängder av processarbeten som även
de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De
prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar
till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar.

Resultat: Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har året inneburit ett större fokus på att

länsgemensamt söka samverkan för utvecklingsarbetet, enligt de intentioner som är beskrivna i
tillväxtstrategin VG2020. Det görs i en strategisk grupp av tjänstemän från de fyra kommunalförbunden
och tjänstemän från Västra Götalandsregionen. I Boråsregionen har det delregionala arbetet harmoniserat
med de länsgemensamma insatserna och den delregionala styrgruppen har utökats med fler
verksamhetsrepresentanter. Arbetsformerna i branschråden för e-handel, bemanning och teknisk textil har
utvecklats medan råden för bygg, logistik och reklam fortsätter sina diskussioner.
Inom ramen för en förstudie har samverkansformerna Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege samt
college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc) fått möjlighet att reflektera över framtida strategiskt
viktiga utvecklingsområden.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med
beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika
verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar
inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och beroende/missbruk
har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i
kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område. Den regionala och delregionala samverkan
sker i länssamverkans- och närvårdssamverkansgrupper med underlag från dessa nätverksmöten.
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Kommunalförbundet har inom ramen för närvårdssamverkan genomfört utbildning kring psykisk ohälsa
och erbjudit utbildningsinsatser för hela Västra Götalandsregionen inom missbruksområdet.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt
tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både
Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta
aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande skall samarbetet
med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.
Resultat: Nätverksarbete över både de kommunala- och delregionala gränserna har bedrivits i flera olika
former; inom kompetensplattformsarbetet, inom samverkansavtalen för gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten, inom collegeformerna Teknikcollege och Vård och omsorgscollege, inom
projekten SYVonline och REKAS samt inom förstudien kring skolavhopp, SJUDA. Därutöver har
Boråsregionen deltagit i utvecklandet av REKAS och SYVonline, två IT-baserade verktyg som ska stötta
kompetensförsörjnings-/samt vägledningsarbetet. Boråsregionens vuxenutbildningsavtal genererade, likt
föregående år, ett stort utbud av främst Yrkesvuxutbildningar.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma
kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat
underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och
regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande.
Resultat: Möjligheten att reflektera över nya gemensamma utvecklingsinsatser kanaliserades till två
förstudier under hösten. Dessa kartläggningar fokuserade dels pågående och kommande collegeformer,
dels problematiken kring de unga som väljer att avbryta eller inte påbörja gymnasiestudier. Arbetet
resulterade i att Boråsregionen tillsammans med Fyrbodal och Skaraborg beviljades ESF-medel för ett
gemensamt utvecklingsarbete samt att en delregional grupp formerades för att gemensamt söka utveckla
och samordna insatserna kring det kommunala aktivitetsansvaret. Inom ramen för vuxenutbildningsavtalet
och samarbetet mellan de ledningsansvariga diskuterades möjligheten att framöver gemensamt erbjuda
även distans-/och påbyggnadsutbildningar.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015

Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en
evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2015 års överenskommelse mellan regeringen och
SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och ungdomsvård.
Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser för mest sjuka äldre och öppna jämförelser.
Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet kring PRIO psykisk ohälsa.
Funktionshinderområdet
Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionhinder. Under 2015 har
mycket arbete lagts på dialog kring stödassisten/stödpedagog, framtagande av gemensam plan gällande
önskvärd kompetensutveckling och ansökan om YH-utbildning till stödpedagog. YH- utbildning
stödpedagog 200 poäng har godkänts.
Utbildning av egna utbildare i Delaktighetsmodellen har skett och dessa har sedan utbildat åtta personer
som använt modellen i kommunernas LSS verksamhet.
Äldreområdet
Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre
2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar har
tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utbildningsinsatser har genomförts för BPSD-registret
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa
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hos äldre. Ett särskilt ÄBIC nätverk har inrättats för processledarna och en föreläsning med
Socialstyrelsen i metoden har erbjudits samtliga handläggare i Boråsregionens ansvarsområde.
Öppna jämförelser
Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala
sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid de
gemensamma nätverksdagarna med verksamhetschefsnätverken, för att väcka intresse för de möjligheter
som finns att använda den statistik som rapporteras in i det egna analysarbetet.
Sociala barn- och ungdomsvården
Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av
information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i
kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBiC. Dialog har förts kring t ex. ny
lagstiftning, Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet
och BBIC och samarbete har skett kring regionala och delregionala utbildningsinsatser. I nätverksarbetet
har de öppna jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.
SJUDA-projektet
Liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland sökte Boråsregionen medel från Västra
Götalandsregionen för att utföra en kartläggning av medlemskommunernas arbete med det
kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16-20 år. Uppdraget aktualiserades av en
skollagsändring i januari 2015 då lagen skärptes. I Boråsregionen skulle kartläggningen ex ge svar på
vilka insatser som erbjöds ungdomarna, vilka förvaltningar resp verksamheter som samverkade och
om kommunerna utvecklade arbetet över kommungränserna kring de ungdomar som valt att inte
påbörja eller avsluta sina gymnasiestudier innan slutförd skolgång. I slutet av året var projektledaren
klar med ett utkast till rapport.
Collegesamverkan i Västra Götaland
Under 2015 gavs samtliga processledare för collegeformerna Teknik samt Vård-och omsorg i
delregionerna inom VGR, möjlighet att sitta ned för att diskutera framtida önskat utvecklingsarbete.
Diskussionerna ledde fram till en önskan om fortsatt större utbyte och ett beslut att ansöka om
medel från ESF. I slutet av december beviljades ansökan som därmed ska resultera i ett samarbete
mellan delregionerna Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg där den sistnämnda påtagit sig
projektägarskapet. Inom ramen för det drygt tvååriga projektet ska en del fokusera på att bredda
rekryteringsunderlag, en annan projektdel fokusera på utveckling av collegesamverkan. I
Boråsregionen har denna andra projektdel fastställts till att utveckla ämnesintegrering inom
Teknikcollege och till att utveckla det lokala styrgruppsarbetet inom Vård- och omsorgscollege.
Därutöver kommer ESF-projektet att pröva förutsättningarna för att starta en ny collegeform,
Gröna näringar. Till sist ska samverkan mellan collegeformerna i Västra Götaland stärkas och
utvecklas till gagn för varje delregion.
Även VOC Sjuhärad har bedrivits i projektform under året. En delregional ledningsgrupp har
tillsammans med processledaren arbetat fram en ansökan enligt de angivna kriterierna för framtida
certifiering. Den certifieringsceremoni som beräknats till slutet av året, fick dock skjutas fram då
granskningen visade att det fanns ytterligare några områden att utveckla. Vid årsslutet upphörde
projektarbetet och processledaren avslutade sina arbetsuppgifter. Den delregionala styrgruppen för
VOC Sjuhärad kommer dock att bestå och fortsätta sitt arbete för att uppnå en snar certifiering.
Kompetensplattformsarbetet (KP)
Intensiteten i KP-arbetet växlar mellan de grupper som arbetar med de delprocesser som krävs för
att skapa god kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom ramen för KP-arbetet utvecklades
arbetet inom branschråden, bestående av arbetsgivare för ex teknisk textil, bemanning och ehandel. Förutsättningar för bildandet av fler och bestående branschråd kring ex bygg, logistik och
reklam, skapades. I ett VGR-finansierat projekt anställdes personer som ”kompetensmäklare” med
uppdrag att koppla samman arbetsgivares önskemål av kompetens hos framtida arbetstagare med
utbildningsanordnarnas utbildningsutbud. Detta direkt operativa arbete resulterade i flera nya
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utbildningar och ett antal YH-ansökningar, liksom diskussioner kring en framtida spetsutbildning
för gymnasieelever.
SYVonline
Boråsregionen deltog, liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland, i det av Tillväxtverket
finansierade projektet SYVonline. Den hemsida som under projekttidens 1,5 år utvecklats som ett
stöd i vägledningsarbetet av unga och vuxna, fick bland annat en Boråsregional del. Utöver detta
skapades en handledning som ett stöd i att skapa en kommunal plan för studie- och
yrkesvägledning. Inom ramen för projektarbetet besvarade studie- och yrkesvägledarna inom
grundskolan i Boråsregionen, ett antal enkätfrågor kopplade till deras arbetsuppgifter. Där framkom
att det fanns flera områden som försvårar och förhindrar kvalitativt god vägledning. Med anledning
av detta beslutade sig ledningsansvariga för utbildningsverksamheten i delregionen att söka
tillväxtmedel för att göra en grundlig kartläggning av pågående vägledningsarbete, i syfte att skapa
det underlag som krävs för ett gemensamt utvecklingsarbete.
REKAS
Arbetet med att färdigställa databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande
(REKAS) skulle avslutas under årets sista månader. Syftet med databasen, att synliggöra utbud och
behov av kompetens för att ge förutsättningar för en effektivare matchning, utbildnings-planering
och kompetensförsörjning skulle då vara färdigställd med alla funktioner. Problemet med att
kontinuerligt fylla systemet med data från respektive aktör och delregion, visade sig dock inte
fungera innan projektslutet. Innan årets slut fastställdes att de fyra delregionerna under ytterligare
nio månader skulle fokusera på just insamlandet av data och att Västra Götalandsregionen skulle
finansiera även detta fortsatta projektarbete.
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Navet Science Center
Vision
Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region med
hög utbildningsnivå. Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och
matematik och med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.
Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten ska Navet ge
kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet
att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.
Allmänt
År 2015 har varit ett nyskapande och mycket framgångsrikt år. Den helt nya avdelningen TESSET,
med många olika teman, har öppnats på Navet. TESSET är en skaparverkstad med digitala och
analoga tekniker, finansierad med medel från Sjuhärads kommunalförbund. Syftet är att ge alla
skolor i Boråsregionen möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg.
Navet har erhållet extra medel från Regionala utvecklingsnämnden för att driva projektet HELA
(Holistiskt Engagerat Lärande för Alla). HELA är ett stort samarbetsprojekt tillsammans med 12
andra organisationer och verksamheter.
Antal besökare på helger och lov har ökat med 28 %, totalt har antalet besökare ökat med 11 %.
Navet blev 2:a i 2014 års kvalitetsbedömning från Skolverket och fick en ökning med 11 % i anslag.
Ytterligare ett kemipris har delats ut till en Navetpedagog. Anna Gunnarsson, pedagog, författare
och utvecklare på Navet har tilldelats svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris
2015
27 december 2014 meddelades att Navet utsetts till Årets turistmål 2014 av webbplatsen
Turistmål.se. Motivering: För att ni har hög kundservice, bra engagemang och nöjda kunder och för
att ni på ett positivt och drivande sätt sticker ut från mängden.
Navet – huset
Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare via våra teman.
Föreläsningar, event och konferenser har genomförts tillsammans med många olika organisationer.
Stor nysatsning TEKNIK på Navet
Under 2015 planerades och byggdes den nya avdelning, TESSET som kan ses som en långsiktigt
hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt
och IT-verktyg. Det är en plats där många ges möjlighet till skapande med digitala och analoga
tekniker.
Navet – kompetensutveckling
Navet har erhållit Sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA (Holistiskt
Engagerat Lärande för Alla) - ett utvecklingsprojekt.
Vi startade hösten 2015 med ett stort utbildningsprogram för fler än 500 pedagoger och
elevhälsoteam inom skola/förskola. Projektet följeforskas av Högskolan Borås.
I projektet samverkar 11 offentliga organisationer från kommun och region, med det gemensamma
målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska
bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska. 23
skolor/förskolor med 500 pedagoger och skolledare och 4000 elever från Borås, Mark, Bollebygd
och Ulricehamn ingår i projektet.
Utbildningen i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare, som påbörjades 2010, fortsatte under
2015 med ytterligare 900 förskolelärare.
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Navet på NO-biennalerna i Växjö, Stockholm och Falun
Navet deltog i alla NO-biennaler i Sverige och höll två seminarier: dels Tunda &Triton, fysik för
yngre och dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.
Navet på vetenskapsfestivalen i Göteborg
I samarbete med IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjöd Navet på kemi för
elever och lärare under vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Entreprenöriellt lärande
Läsåret 14/15 höll Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer
F-6 i Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från varje skola/förskola deltog i
utbildningen, liksom från två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamn kommuns sida
med avsikt att ta ett helhetsgrepp avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.
Tekniktema
Tillsammans med Volvo bussar AB, SPEED AB, Parker och Ericsson har ett tekniktema
genomförts, där 20 klasser har skapat och uppfunnit produkter/tjänster som vi troligen behöver
om 30 år. Vid avslutande event deltog 900 personer.
Grön Flagg
Borås Stad erhöll 1:a pris från Håll Sverige rent. En av motiveringarna var det stora antalet Grön
Flagg-certifierade förskolor och skolor. Navet har arbetat med inspirationsträffar, handledning och
nätverksträffar mellan 2012 och slutet av 2015 med sammanlagt 480 pedagoger.
Högskolekurser
1588 högskolestudenter har fått utbildning på NAVET under 2014 inom naturvetenskap, teknik
och matematik. Speciellt för studenter på förskollärarutbildningarna i Varberg och Borås har Navet
utvecklat verksamhet i naturvetenskap, teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning har
handlat om att lära naturvetenskap och teknik genom skapande och konstupplevelser – ett
ämnesövergripande perspektiv för förskolan.
Navet på maker space-turné i Sjuhärad
Under åtta veckor har Navet genomfört en turné på biblioteken i Bollebygd, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Ulricehamn, Borås, Herrljunga och Vårgårda. Två Navetpedagoger arbetade en vecka i varje
kommun och gav besökare möjlighet att prova på modern teknik som 3D-skrivare, programmering,
filmskapande och mycket annat. Genomfördes med medel från Kulturnämnden i Västra Götaland.
Matematik
Navet har utbildat sammanlagt 1047 matematiklärare och matematikutvecklare, från många olika svenska
kommuner. Navet fortsätter att producera matematikverkstäder till skolor och förskolor.
Navet - pedagogiskt material
Tunda & Triton i FYSIKens värld - en bok skriven av en av Navets pedagoger, gavs ut i mars 2015.
Andra verksamheter har möjlighet att prenumerera på fysikteman för de yngre.
Sedan september 2015 har Navet var 14:e dag har Navet en helsida i Borås Tidning. Helsidans
artiklar förmedlar bland annat kunskaper om naturvetenskap, teknik och matematik samt förslag på
experiment att göra tillsammans. Tanken är att berätta i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Artiklarna
ska senare sammanställas och ges ut som en experimentbok.
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Nationellt och internationellt samarbete

NO-biennaler
Navet var under året inbjudet till alla NO-biennaler i Sverige i år och höll två seminarier: dels
Tunda &Triton, fysik för yngre, dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.
Palu, Indonesien
Navet har inlett ett samarbete med Palu i Indonesien, genom Waste Recovery Borås. I staden Palu
vill ansvariga etablera ett ”Navet” med fokus på Hållbar utveckling. Två av Navets personal
besökte Palu under våren och en delegation från Indonesien besökte Navet i Borås under vecka för
utbildning. Projektet fortsätter under 2016.
ESCAR
Navet deltar i ett Erasmus+ projektet tillsammans med Orangeriet Borås; ESCAR (European strategic
partnership for Sustainable Consumption and Awareness Raising). Övriga deltagare kommer från Italien,
Spanien och Danmark. Projektet drivs under perioden 2014-2016. Syftet är att hitta sätt att kommunicera
med befolkningen för att påverka konsumtionsbeteendet avseende hållbar konsumtion.
Bryssel
Två av Navets pedagoger arbetar med att skapa internationella nätverk och samarbete, både för
Navets del och för skolor och förskolor i Sjuhärad. De arbetar även med att söka EU-bidrag och
andra bidrag. För att grunda sina kunskaper inom området gjordes en studieresa till Bryssel, där
EU-parlamentet, EU-kommissionen och Nato besöktes. Resan finansierades av medel från Lars
Hiertas Minnesfond.
Island
En Navet-pedagog reste tillsammans med förskolan Naturleken till Island, med syfte att utveckla
utomhuspedagogik. På Island gjordes besök på en utomhusförskola, samt på Science
centret/Djurparken Husdyragardur. Under och efter besöket planerades även för en
kompetensutvecklingssatsning på Navet för Naturleken. Satsningen har startat och ska pågå under
läsåret 15/16. Resan till Island finansierades av Naturlekens förskola.
Costa Rica
Under hösten reste en av Navets pedagoger tillsammans med rektor och personal från Dalsjöskolan
till Costa Rica. Med på resan var även en skolutvecklare från IDA-enheten i Västerås och personal
från St Gertruds skola i Västerås. Under resan besökte gruppen flera intressanta skolor i Costa Rica
och ett samarbete mellan dessa skolor, Dalsjöskolan och St Gertruds skola har redan påbörjats.
Besök gjordes även på Skolverket i Costa Rica. Resan finansierades av Atlas-medel från Universitet
och Högskolerådet.
Övrigt
Navets aktiviteter var en aktiv del av årets gatukonstfestival i Borås, No limit.
Våra besökare kunde vara med i projektet Håll ett öga på Borås – där de yngsta barnen fick placera
ut stora ögon i miljöer som de gillar och sedan ta kort på dem.Samarbetet med en av konstnärerna
resulterade i en målning av Navets bokfigurer Tunda (Fy) och Berta (Ke) på Navets yttervägg.
Katapultmålning med tvättsvampar och marshmallows utanför Navet: resulterade i fantastiska
canvasmålningar.
Elever från Erikslundskolan och Navets 3D-skrivarprojekt skapade 3D-figurer som vi skrev ut,
gömde och ordnade skattjakt kring i Navets omgivningar. De som hittade figurerna ombads visa
upp sina fynd med foto i sociala medier.
Kulturhistoria i Ulricehamn, Navet deltog med ångmaskiner, stirlingmotorer och solceller.
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Resultatmål 2015
Enligt verksamhetsplan 2015
Minst 30 000 elever på teman

Minst 18 000 besökare på helger och lov
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 300 pedagoger på
föräldramötespedagogikkurser
Minst 1 000 lärare på utbildning inom
naturvetenskap och teknik
Minst 1 000 lärare på matematikutbildning
genomförs
Minst 100 pedagoger erhåller minst fem
halvdagsutbildningar i entreprenöriellt arbetssätt
inom teknik och naturvetenskap
Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska
genomföra olika teman i den nya
teknikavdelningen
En rektorsutbildning genomförs
Minst motsvarande 1000 pedagoger för personal
i förskolan för att implementera den reviderade
Läroplanen genomförs.
Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 %
av året
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför
skolsystemet genomförs

Kunskap och känsla, utbildningsprogram för
företag och arbetsplatser, genomförs för minst
300 personer
Navet kommer att delta i minst fem nationella
och internationella forum

Navet ska ingå i minst två EU-projekt

Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid
minst 15 tillfällen under året.
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets
pedagoger
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3 D teknik
och under 2015 skrivs en teacher’s manual och
den sprids nationellt och internationellt under
2015/16.
Kemidraken Berta; prenumeration erbjuds

Utfall 2015

Ej genomfört. Totalt 20 754, satsningen på den
nya avdelningen TESSET gjorde att antal
temabesök måste minskas
Genomfört 18 056
Genomfört för 1941 elever
Ej genomfört. 60 personer i tre grupper har
utbildats, externa medel saknas
Genomfört: 1137 pedagoger har utbildats
Genomfört: 1047 pedagoger
Genomfört: 956 pedagoger
Genomfört: 30 grupper
Genomfört, avslutades dec 2015
Genomfört: 1337 pedagoger har fått utbildning
Ej hyrt ut, utan sålt utställningar motsvarande
tre ggr hyrbeloppet
Genomfört 20 arrangemang: Linnemarschen,
Ulricehamn kulturteknik, Torget i Borås,
Kretsloppet, Fair trade-dag, turné till nio
kommuner, O-ringen, Earth Hour, No limit,
Bokmässa, Vetenskapsfestivalen
Ej genomfört
Totalt 147 personer
Genomfört åtta:
ECSITE med tre sessions
Indonesien Palu
Science on stage
Tre NO-biennaler
Bokmässa Göteborg
Vetenskapsfestivalen Göteborg
Genomfört:
Escar, hållbar utveckling
3D-projektet
Två Atlas-projekt till Costa Rica och Island
Genomfört
25 uthyrningar
Genomfört tre bildkurser för Högskolan Borås
Genomfört

Fyra tecknade prenumerationer
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Antal per kommun

2014

antal
antal
elever lärare
Bollebygd

Kompete
nsutveckli Barn
ng Lärare

Vuxna

konfe
rense Summa
r

273

20

82

Borås

13206

2166

3415

Mark

2017

211

33

852

80

932

Tranemo

1129

97

1226

Ulricehamn

2455

211

Vårgårda

290

24

314

Herrljunga

158

14

172

1148

123

Svenljunga

Övriga
HB i Borås

772

2946

Antal per kommun

2162 425

24974
2261

300

150

3888

2763

1598

1598

7392

7688

6427 4044

18155

11588

8739 4469

56662

2015

elever lärare
Bollebygd

3600

1492

Helger o lov
21528

375

Kompete
barn/el
nsutveckli
vuxna
ever
ng Lärare

konfe
rense Summa
r

142

28

135

70

375

Borås

13360

2090

4374

2465

3258 3688

29235

Marks

1169

203

495

110

90

2067

Svenljunga

1122

275

0

60

130

1587

Tranemo

1231

498

10

80

100

1919

Ulricehamn

1417

299

1487

200

240

3643
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Vårgårda

255

16

80

108

459

Herrljunga

300

13

140

180

633

1761

655

övriga
HB

989

3405

1588

1588

Helger o lov

9936
20757

4077

9078

13071

8120
12226 3758

18056
62967

Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda i de samverkande
kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom
kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision och värdegrund

MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv
”Kraft till förändring”.
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten:
Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de
samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad
frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskapsoch arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och
gruppens utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor
tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att
utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i
kommunerna på fasta tider efter överenskommelse. Vi har en öppen dialog med politiker, chefer,
HR-/personalspecialister, medarbetare och lyhördhet på efterfrågan av tjänster - flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2015

MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en
kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Därför medverkar verksamheten i
nätverksträffar för Thomastester (självskattningsanalyser) via Thomas International, deltagande i
CAV-nätverk via Högskolan Borås och i Riksringens nätverksträff i Nyköping. Utbildning och
nätverksträff för GDQ (Group Development Questionaire) i Stockholm, där samlad kompetens
träffades för kompetensöverföring och uppföljning av verktyget. Vi jobbar för att vara en lärande
organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och lärdomar i olika
sammanhang genom ”överhörning” som är viktigt för vår organisation. Vi deltar i temadagar,
föreläsningar och nätverksträffar i olika forum.
Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta
har bidragit till kontakter med andra, bland annat Karlstad och Nyköpings Kommuner.
Kommunalarbetaren och Dagens Samhälle har uppmärksammat Medarbetarcentrums verksamhet
och skrivit artiklar i sina upplagor under året.
Anpassning av verksamhetens kostnader i relation till intäkter har skett. Personalminskning har
skett med med 1 åa.
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Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och hemsidan har
genomförts.
Ny broschyr om verksamheten har tagits fram.
Utökade uppdrag med främst grupputvecklingsinsatser efter behov i alla medlemskommuner.
Utöver flera gruppinsatser med ledare och medarbetare, kan speciellt nämnas medverkan vid
rekrytering av ledare i medlemskommun genom dialog kring gjorda Thomastester. Intervju-uppdrag
i personalgrupp för medlemskommun. Utbildning av förstelärare och specifika coachande uppdrag
i olika konstellationer.
Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår under
en längre tid, närmare tolv månader.
Dialog med personalavdelningarna och/eller ledningsgrupp för stadsdelsförvaltningarna i Borås
Stad.
Dialogträff med fackliga företrädare.
Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår.
Informations/verksamhetspresentationer i flera av förvaltningarna i Borås Stad samt för samtliga
chefer i Svenljunga och Tranemo Kommuner.
Träff, information och dialog med personalansvarig och/eller med ledningsgrupp i Bollebygds,
Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas kommuner.

Strategisk inriktning

Genomföra Medarbetarcentrums Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap varje år.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Etablera ledarskapsutbildningen och grupputvecklingsinsatser (med bland annat GDQ - Group
Development Questionaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Informationsinsatser hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds bevakar genom deltagande i föreläsningar/
seminarier, via litteratur, internet, tidningar m.m.
Effektmål för 2015 var
1. Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
2. Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
3. Koordination av Tranemo Arbetsgivarring.
4. Genomföra ledarskapsprogram.
Måluppfyllelse – kommentarer
Mål 1
Träffar med samtliga personalansvariga, enheter i medlemskommunerna under året är uppnått.
Mål 2
Dialogträffar med personalansvariga från samtliga medlemskommuner, då alla MC tjänster har
belysts samt dialog kring ev. framtida behov. Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och
bra men där ekonomin styr möjligheten för chefer att medverka. Ny broschyr har i
dialog/informationsträffar marknadsförts i kommunerna samt i Borås Stads förvaltningar genom
dialogträffar/marknadsföringsinsatser. I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med
lednings- och fackliga representanter (FSG) med statistikrapportering. I Svenljunga och Tranemo
kommuner genom informationsinsats för samtliga chefer. Dialogträff med de Fackliga företrädarna
under hösten. I styrgruppsmöten som hålls flera gånger under året med personalchefer för
respektive kommuner.
Träffar med personalansvariga och/eller med ledningsgrupper för Bollebygds, Herrljungas,
Ulricehamns och Vårgårdas Kommuner.
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Mål 3
Koordinering av Tranemo arbetsgivarring har fullföljts under året och konsolidering av arbetsgivarringen
har skett. En ökning av aktiviteter och kompetensutveckling ses över tid sedan starten 2010.
Medarbetarcentrums uppdrag har uppskattats och tacksam feedback har lämnats från flera av
medlemsföretagen i arbetsgivarringen. Uppdraget avslutades 31 december, där ny koordinator tillträtt. Vid
årsmötet i februari 2016 lämnas ordförandeskapet över.
Mål 4
Ledarskapsutbildningen har utvecklats och återigen startat i maj 2015 och pågår till april 2016. I
utbildningen, som skall ses som komplement till andra interna chefsutbildningar i kommunerna, ingår sju
dagar med sex mellanliggande individuella coachningar. Vi använder det forskningsbaserade verktyget
Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på Ledarskapsrapporter (feedback
från medarbetare och överordnad chef) och den utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport
skapas vid utbildningens start och en rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens
framgångsfaktorer har visat sig vara; reflektion, feedback och coachning. Utbildningen pågår under en
längre tid, cirka tolv månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje
år, då den är uppskattad.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv, framgångsrik
och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet, basfinansierade
Reflekterande samtal
Jobbmatchning
Jobbväxling
Personalekonomiska beräkningar
Statistik över verksamheten
Tilläggs tjänster efter överenskommelse
Coachande samtal
Livs- & karriärplanering
Omställningsprogram
Chefscoachning
Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
Chef- och grupputveckling
Gruppcoachning
Personprofilanalyser (självskattning enligt Thomastester)
Chefsomställningsprogram
Temadagar och föreläsningar
Axplock ur verksamheten ‐ siffror
2143 lediga tjänster har hanterats under året vilket, efter justering, är en ökning med 29 % från
föregående år.
Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av
ärenden i kärnverksamhet är 89 % och på köpta tjänster 11 %.
Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal,
grupputvecklingsinsatser och jobbmatchning/jobbväxling. Av andelen enskilda individärenden är
kvinnor 82 % och män 18 %.
Utöver ovanstående har vi haft mejl- och telefonsupport, möten och samtal med
personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.
Vid 17 informationstillfällen har ytterligare drygt 300 medarbetare tagit del och fått kännedom om
MC verksamhet.
Två Thomastester gjorts inför rekrytering av högre ledarbefattning inom medlemskommun.
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146 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC.
Förändringen består av jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern
arbetsgivare eller har påbörjat studier. Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba
för en frivillig och sund personalrörlighet. Det är en rapporterad ökning med 30 %
Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året.
Insatser har gjorts i 24 grupper i medlemskommunerna.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som
stöd och utveckling i det dagliga ledarskapet., chefscoachning.
Karlstads och Nyköpings kommuner har på eget initiativ varit kontakt med oss inför planeringen av
liknande verksamhet.

Statistisk redovisning

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens
resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk
uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade
program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums
domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina kommunala jobb och
hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning
kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc.
PEUP – Personalekonomiskt resultat
I genomsnitt på de ärenden vi kan följa och göra en personalekonomisk utvärdering på, ger varje ärende
89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, är
den genomsnittliga beräknade lönsamheten 427 926 kronor per ärende.
Ärendestatistik ‐ förändringar
Antal förändringar i medlemskommunerna 2015
Förändringar
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring

Borås

Mark Svenljunga Tranemo

Summa

6

0

2

0

8

Ny tjänst, samma kommun

74

18

0

1

93

Ny tjänst, annan kommun

6

5

2

0

13

19

4

0

1

24

Studier

4

1

0

0

5

Arbete + studier

2

0

0

1

4

111

28

4

3

146

Ny tjänst, externt
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Resultaträkning 2015
Sjuhärads kommunalförbund
Resultaträkning 2015, belopp i
tkr
Exkl interna poster
2015

2014

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

28 555
-53 403
-353

31 898
-61 375
-333

1
2

Verksamhetens nettokostnader

-25 201

-29 810

16 311
6 783

16 435
5 715

3
4

2 145
31
-13

2 092
385
-28

5
6
7

56

-5 211

0
0

0
0

56

-5 211

Förbundsbidrag, Kansli
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter,
Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och
Tillväxtmedel
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster
2015

2014

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

17
741
-34
800
-58

-43 090
-60

Verksamhetens nettokostnader

-17
117

-20 992

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

16
311
34
-4

16 435
403
-14

-776

-4 168

0
0

0
0

-776

-4 168

Verksamhetens intäkter

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

22 158
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Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

2015

2014

11
920
-17
511
-285

10
578
-16
892
-263

-5
876

-6
577

6 783 5 715
0
0
-11
-32
896

-894

0
0

0
0

896

-894
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster
2015

2014

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

716
-2 915
-9

786
-3 016
-10

Verksamhetens nettokostnader

-2 208

-2 240

2 145
0
-1

2 092
0
0

-64

-148

0
0

0
0

-64

-148

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Balansräkning 2015
Sjuhärads kommunalförbund, belopp i tkr

2015

2014 Not

Anläggningstillgångar

6 526

8 254

Maskiner och inventarier

1 889

2 242

8

512

512

9

Värdepapper
Bidrag till statlig infrastruktur

4 125

5 500 10

Omsättningstillgångar

53 938

Fordringar

12 896

5 490 11

Kassa och bank

41 042

48 688 12

Summa tillgångar

60 464

62 432

Eget kapital
Därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

5 173

54 178

5 117 13

56

-5 211

23 272

21 553

8 272

6 553 14

Andra avsättningar

15 000

15 000 15

Skulder

32 019

35 762

Långfristiga skulder

171

196 16

Kortfristiga skulder

31 848

35 566 17

Summa eget kapital, avsättningar

60 464

62 432

och skulder.
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Noter ‐ Sjuhärads kommunalförbund
belopp i tkr

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag
Försäljning mm
Summa

2015

2014

6 655
14 769
64
7 067
28 555

9 751
11 687
0
10 460
31 898

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Återföring avslutade projekt
Bidrag till statlig infrastruktur*
Personalkostnader
Material och tjänster
Summa

14 566
0
1 375
24 593
12 869
53 403

15 844
-4 176
9 500
24 957
15 250
61 375

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

630
7 762
0
681
2 470
755
846
1 697
662
808
16 311

626
7 690
229
677
2 464
753
845
1 687
656
808
16 435

4 Medlemsavgifter, Navet
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

5 340
624
190
237
392
6 783

4 500
525
160
200
330
5 715

1 347
489
145
164
2 145

0
1 314
477
141
160
2 092

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa
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6 Finansiella intäkter
Ränta på bankkonton
Summa

31
31

385
385

7 Finansiella kostnader
Övrigt
Summa

13
13

28
28

2 242
0
-353
1 889

2 411
164
-333
2 242

512

512

4 125

5 500

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar
Utgående balans
9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
10 Bidrag till statlig infrastruktur
E20*
11 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen
inkomstrester
Summa

2 907
16

1 744
454

9 973
12 896

3 292
5 490

12 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa

41 023
19
41 042

48 676
12
48 688

13 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

5 117
56
5 173

10 328
-5 211
5 117

14 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt

8 272

6 553

15 000

15 000

171

196

15 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastrukur*
16 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
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17 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen
inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
Övrigt
Summa

1 794

1 767

7 490
16 117
1 357
2 900
553
539
1 098
31 848

12 049
16 518
1 358
2 273
917
530
154
35 566

Interna poster på 1824 tkr för 2015 och 1640
tkr
för 2014 har exkluderats från
resultaträkningen.
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad
av E20
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och
resultaträkning
och upplöses på fem år.
Upplösning
2014
2015
2016
2017
2018
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Tkr
9 500
1 375
1 375
1 375
1 375
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Bilaga 1 – Antal anställda
Kansliet

Totalt 17 årsarbetare varav 2,0 vakanta och 6,5 som finansieras med projektmedel
Förbundsdirektör 1,0
Regionutvecklingschef 1,0
Förbundssekreterare 1,0
Ekonomi 1,5
Reception, konferens mm 0,5
Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel
Kompetens 3,0 varav 2,0 finansieras med projektmedel
Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)
eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel
Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum
4,0 årsarbetare under perioden 20150101-20150731
3,0 årsarbetare under perioden 20150801-20151231
Verksamhetschef
20150101-20150731
20150801-20151231

1,0
0,3

Coach
20150101-20150731
20150801-20151231

3,0
2,7

NAVET totalt 18,9 årsarbetare
Verksamhetschef 1,0
Administration 1,0
Pedagoger 10,9
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,2
Designer 1
Material och konferens 1,3
Timanställd helgpersonal 1,2
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Budget och verksamhetsplan år 2016 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 12 maj 2016
översänt förbundets budget och verksamhetsplan för år 2016 till medlemskommunerna för godkännande. Direktionen har den 26 februari 2016 gett presidiet i uppdrag
att komplettera textinnehållet i budget och verksamhetsplan 2016, och att därefter för
egen del anta desamma.
Medlemsavgiften för år 2016 är liksom 2015 beslutad till 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig finansiering
sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index om 2,5 %, och för 2016 är beslutade avgifter för
Borås del 1 380 676 kr till Medarbetarcentrum och 5 473 500 kr till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet år 2016 på 18 391 768 kr, varav 8 000 000 kr är bidrag till tillväxtprojekt.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr och för
Navet 22 977 575 kr år 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2016 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Svante Stomberg
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2016-02-26
§ 8

Budget och verksamhetsplan 2016
I enlighet med den årliga, genom förbundsordningen fastställd procedur, föreslås
härmed budget och verksamhetsplan för år 2016.
Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad vilket innebär 73 kr/invånare.
Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. .
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav
8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till
1700 tkr varav den individuella delen beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna
ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal arbeta mer med projekt som
finansieras med exempelvis statsbidrag.
Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr.
Ulf Olsson (S) tar upp att Direktionen bör diskutera Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbunds finansiering inför år 2017 i god tid före medlemskommunernas
budgetbeslut.

Direktionen beslutar
att presidiet får komplettera textinnehåll i Budget och verksamhetsplan 2016 gällande
samverkan integrationsfrågor och
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för år 2016 samt översända
densamma till medlemskommunerna för godkännande.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 3 mars 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Budget och
verksamhetsplan
år 2016 för
Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
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Inledning

Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett
offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen
som beslutats av medlemskommunerna.

Kommentarer om budget 2016

Medlemsavgiften för år 2016 är oförändrad, dvs 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs
kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Budgetomslutningen för förbundets
basverksamhet år 2016 är 18 391 768 kr varav 8 000 000 är bidrag till tillväxtprojekt. Se bifogad
budget, bilaga 1. Pensionskostnaderna för 2016 beräknas till 1700 tkr varav den individuella delen
beräknas till ca 1 000 tkr. För att möta denna ökade kostnad för 2016 kommer ordinarie personal
arbeta mer med projekt som finansieras med exempelvis statsbidrag.
Målet med ca 4 000 tkr i eget kapital kvarstår.
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17,5 mkr varav
medlemskommunerna skjuter till 8 mkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 700 000 kr år 2016. Se bifogad
budget, bilaga 2.
Budgetomslutningen för Navets Science center är 22 977 575 kr år 2016. Se bifogad budget,
bilaga 3.

Övergripande strategiska mål som styr verksamheten
”Att aktivt delta i arbetet för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett
bra område att bo, arbeta och leva i”
Och verksamheten når målet genom att:
”Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande”

Direktionens uppdrag och mål

Förbundet leds av en Direktion som regleras i Kommunallagen och den av medlemmarna
antagna förbundsordningen. I Direktionen företräds medlemmarna och dessutom inbjuds som
adjungerade samtliga partier vilka i hela förbundsområdet uppnått en viss röststyrka och som inte
annars är företrädda.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut,
förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra
arbetsformer. Direktionen har två beredningar:
- Beredningen för Hållbar regional utveckling Sjuhärad, BH7
- Beredningen för Välfärd och Kompetens

3
B 1646

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Varje beredning biträds av tjänstemän från förbundskansliet. Två utsedda kommunchefer ska
medverka i respektive beredning för att knyta beredningarnas arbete närmare den ordinarie
kommunala verksamheten.
I Sjuhärads kommunalförbund styrs även verksamheterna Medarbetarcentrum och Navets
Science Center utav Direktionen. Navet har en av Direktionen fastställd styrgrupp.

Generella uppgifter

Företräda och samordna medlemskommunerna i arbetet med andra regionala myndigheter och
organ exempelvis VGR och SKL samt Staten
• Förankra och informera våra kommuner samt föra deras krav och önskemål kring
pågående utvecklingsaktiviteter såväl på lokal, regional och nationell nivå
• Att vara serviceorgan för beredningar och Direktionen.

Arbetsformer

Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med politisk dialog och engagemang i
Direktion och beredningar. Utgångspunkten är att den samverkan som beslutas görs bra och
helhjärtat.
Förbundet utser också Sjuhäradsrepresentanter i regionala beredningar samt nominerar ledamöter
till styrelsen för VästKom. Förbundskansliet biträder de politiska organen, och har kontakt
gentemot kommunala förvaltningar och andra myndigheter och organisationer. Utöver
basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar i särskilda projekt.

Delregional tillväxt- och utvecklingsstrategi

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020)
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin
beskriver vilka tillväxtområden som särskilt kommer att prioriteras under 2014 – 2020.
Dokumentet är antaget av Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, den 5
juni 2014. Tillväxt- och utvecklingsstrategin fungerar som ett ”instrument” för att styra resurser
mot de prioriterade insatsområdena och även att fungera som ett komplement till övriga
delregionala styrdokument såsom verksamhetsplan på ett och tre års sikt, delregional kulturplan,
bland många andra.

Kommunalförbundets verksamhetsplan på tre års sikt

Direktionen har under hösten 2015 påbörjat framtagande av verksamhetsplan på tre års sikt med
tydligare fokus och fördjupning inom följande områden:






Välfärd - det kommungemensamma arbetet med flyktingmottagande och integration ska
stärkas
Kompetens – arbetet med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och
arbetsgivarnas behov ska stärkas
Infrastruktur- Kommunalförbundet ska även fortsättningsvis företräda
medlemskommunerna inom området. Viktigt är att tydliggöra mandatet inför respektive
uppdrag utifrån ansvar att bevaka, samordna eller driva frågorna inom området
Tillväxt och näringsliv – Kommunalförbundet får nytt uppdrag i att samordna nätverket
för näringslivsansvariga i kommunerna. Ett tydligt mål och syfte för en fortsatt utveckling
av tillväxt och näringslivssamarbetet i Boråsregionen (BRB) ska arbetas fram under 2016
som grund för fortsatt arbete på lång sikt
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Nästa steg är att ytterligare förfina och konkretisera uppgifterna för kommunalförbundet på tre
års sikt.
Delägarskap
Sjuhärads kommunalförbund är delägare till bolaget Gryning Vård AB – ett gemensamt bolag för
de offentliga sociala institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i
Mediapoolen AB - ett bolag för den gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland,
exkl. Göteborgsregionen. Till detta finns även VästKom (ideell föreningen - ägd av de fyra
kommunalförbunden) som främst används för gemensamma frågor inom hälso- och
sjukvårdsfrågor, regional utveckling samt IT-frågor i kontakterna med Västra Götalandsregionen,
SKL och Staten.

Verksamhet 2016
Beredningen för hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7)
Beskrivning
Boråsregionens verksamhetsområden inom hållbar utveckling innefattar följande uttalade
ansvarsområden; eSamhälle, infrastruktur, kultur, tillväxtprogramområdet, samhällsbyggnad,
kollektivtrafikfrågor samt samordning av näringslivsfrågor.
BH7 utgår i sitt arbete att prioritera och vägleda i utvecklingsfrågor från Boråsregionens
beslutade fokusområden som är utvalda och prioriterade från strategin för tillväxt och utveckling
i Västra Götaland (VG2020). De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot den för
Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”.
Beredningen leds av förtroendevalda från medlemskommunerna och arbete understöds av
tjänstemän från förbundskansliet samt av två representanter från kommunchefsgruppen.
Tillsammans biträder beredningen medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och
delregionalt utvecklingsarbete inom de uttalade ansvarsområdena. Dessutom bedrivs ett
omfattande samverkans- och nätverksarbete med exempelvis Västra Götalandsregionen (VGR),
Trafikverket och Länsstyrelse till stöd för kommunerna.
Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet,
svara på remisser samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och
kunskap inom de utpekade ansvarsområdena. Kansliet skall närvara och stödja utvalda nätverk
samt återkoppla information från dessa. Därtill skall kansliet ansvara för praktisk hantering av
beredningsmöten, vilket inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av
tillförlitliga underlag för som, efter beredning i BH7, kan lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Erfarenhetsutbyte och samordning som sker mellan medlemskommunerna skall gagna invånarna
i Boråsregionen. Förhållningssättet är att se till delregionens bästa och att främja samverkan
mellan kommunerna.
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Gränsöverskridande möten och samverkan
Tjänstemännens arbete inom beredningen utgår till stor del i att samordna, delta i och stödja nya
och etablerade nätverk och samverkansgrupper. Ett arbete som sker på såväl delregional, regional
och nationell nivå. Befintliga nätverk och samverkansgrupper mellan medlemskommunerna skall
bidra till att kommunernas gemensamma erfarenheter, utmaningar, resurser och synpunkter
tillvaratas och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets övergripande mål är att aktivt delta i arbetet för att delregionen skall vara
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Som ett led i arbetet är omvärldsbevakning en viktig del.
Beredningen skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal nivå
tillvaratas för att utveckla nya idéer och samverkan inom ansvarsområden.
Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Framtidsbild Boråsregionen

Gemensam regional planering för goda
planeringsförutsättningar för markanvändning
för ex. bostäder och serviceverksamheter för
hela Boråsregionen

Infrastruktur och kollektivtrafik

Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och
från arbete inom delregionen samt arbeta för
förstoring av arbetsmarknadsregionen främst
mot Göteborg

eSamhälle och eHälsa

Vara väl rustade för att nyttja digital
kommunikation för förbättrad service till
invånare och organisationer samt effektiv
intern ärendehantering

Näringsliv

Arbeta för att stärka näringslivet och minska
arbetslösheten i regionen, både genom att
stärka existerande företag, stimulera nyföretagande och genom att locka fler företag
utifrån att flytta hit och/eller investera här.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2015
Område
Kollektivtrafik

Aktiviteter
Remisshantering av det reviderade
Trafikförsörjningsprogrammet

Samhällsbyggnad

Fortsatt utveckling av gemensam strukturbild
på regional och delregional nivå samt
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samordning med stråksamverkan Göteborg Borås
Infrastruktur

Revidering nationell infrastrukturplan
kommer vara en dominerande aktivitet.
Hantering av remisser inom området och
genomföra ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier
tillsammans med VGR och Trafikverket
ex.Viskadalsstråket.

Götalandsbanan

Fortsatt arbete med markanvändningen kring
Götalandsbanan och inspel till Trafikverket

Tillväxtprogrammet

Genomföra en ny utlysning under första
halvår 2016. Måluppföljning och tilldelning av
förstudier. Fortsatt kvalitetsarbete regionalt
såväl som delregionalt, med ta fram regler,
rutiner och processer vid tilldelning av
tillväxtmedel

Kultur

Revidering av delregional kulturplan 20162019 för antagande under våren. Den nya
regionala kulturplanen kommer att
implementeras i Sjuhärad

Näringsliv

Bygga upp en struktur för att samordna
medlemskommunernas gemensamma arbete
med näringslivsfrågor

Beredningen för Välfärd och Kompetens
Beskrivning
I beredningens ansvarsområde inom välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder,
socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Inom kompetensområdet är inriktningen till största del gymnasie- och vuxenutbildning samt
arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie/och vuxenutbildningen ska de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet
är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete
bedrivs till stöd för kommunerna. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra
kommunalförbund genom VästKom.
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Uppgift
Kansliets uppgift inom beredningen är att verkställa de uppdrag som ges politiskt till kansliet
samt förse förtroendevalda med nationell, regional och lokal information och kunskap inom
uttalade ansvarsområden. Kansliet skall ansvara för och/eller stödja utvalda nätverk samt
återkoppla till och från dessa. Därtill ansvara för praktisk hantering av beredningsmöten, vilket
inkluderar samordning, förslag till dagordning och framtagandet av tillförlitliga underlag, som kan
lyftas för beslut i Direktionen.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Den sociala dimensionen är av vikt i planeringen av samhällsinsatser och samhällsplanering och
kan stödjas genom att identifiera sociala indikatorer som är särskilt betydelsefulla för hållbar
utveckling och tillväxt.
De flesta insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på
hållbar tillväxt. En bibehållen och ökad tillväxt skapas inom ramen för collegesamverkan och
genom kompetensplattformsarbetet, där parterna enas om insatser för att råda bot på nuvarande
och framtida kompetensförsörjningsproblematik. Avtalen för den samverkande gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten, i kombination med Boråsregionens prioriterade mål, syftar till att
skapa de goda förutsättningar som krävs för att lyckas med insatserna.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara
och används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i
öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma
delregionala satsningar.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit
allt tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande
aktörer i både Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera,
samordna och stötta samverkansaktörerna i detta arbete.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional
och lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga
områden.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom
gymnasiesamverkan och regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser
kommer att främja viljan till nytänkande. För att utveckla och utöka innovation, forskning och
nytänkande ska samarbetet inom FoU Sjuhärad utvecklas.
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Effektmål
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen skall vara en bra plats att bo
och leva i. Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020 och
söker effektmål såsom:
Kompetensförsörjning

Matchning av efterfrågad kompetens och
utbildningsutbud ska leda till ökad tillväxt.

Öppna jämförelser

Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet
och kvalitet.

Sociala dimensionen för hållbar utveckling
och tillväxt

Genom att räkna med den sociala
dimensionen i planering av samhällsinsatser
kan resurser frigöras i form av uteblivna
kostnader.

Viktiga aktiviteter/delmoment
Nedan redovisas kortfattat de områden som tillsammans med urval av tillhörande aktiviteter
kommer fokuseras på under år 2016
Område
Hälso- och sjukvård

Aktiviteter
Medverkan vid framtagande av nytt avtal som
reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland.

Närvårdssamverkan

Fortsatt medverkan för implementering av
framtagen modell till Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2016-2018.

Barn och unga

Medverkan vid implementering av Nationell
Handlingsplan Stärkt skydd för barn och unga
inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Medverkan vid framtagande av nytt avtal för
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland

Flyktingmottagning och integration

Utreda och ta fram förslag på hur fortsatt
samverkan kan ske utifrån de nya
förutsättningarna avseende nyanlända mellan
medlemskommunerna samt mellan
medlemskommunerna och andra
myndigheter. Medverka i och stödja fortsatt
utveckling av samverkan tillsammans med
andra huvudmän.

Välfärd övergripande

Delta i utveckling av FoU Välfärd Sjuhärad.
Medverka vid framtagande av nytt avtal
gällande Utväg.
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Utbildning för politiker och tjänstemän

På uppdrag från beredningen och hälso- och
sjukvårdsnämnderna kommer en temadag
gällande barn och ungas psykiska hälsa för
tjänstemän och en temadag för politiker
gällande psykisk hälsa ur ett
folkhälsoperspektiv att ordnas under året.

Vård- och omsorgscollege

Certifiering av Boråsregionens Vård- och
omsorgscollege kommer att ske under våren
2016. Därefter ska den lokala ledningsnivån
formulera sitt arbete enligt de kvalitetskriterier
som fastställts nationellt.

Kompetensplattform

Kompetensplattformen som projekt ska
avslutas och i samband med det ska en plan
tas fram över hur projektets resultat ska
omhändertas och hur det fortsatta arbetet
med kompetensförsörjning och matchning
mellan utbildning och arbetsgivarnas behov
ska bedrivas.

Vuxenutbildning

Boråsregionens samlade kommunala
vuxenutbildning ska garantera en miniminivå
för skolformen Yrkesvux. I samverkan med
ex Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna
ska nya vägar till studier erbjudas för att
förmå fler att studera.

Gemensamt för båda beredningarna
Tidplan för aktiviteter
Inför varje Direktion kommer beredningsmöten att genomföras under 2016. Kallelse och
samtliga handlingar kommer att skickas ut senast sju dagar före mötet. Minnesanteckning skall
vara utskickad senast 14 dagar efter mötet.
Resultat/uppföljning
Uppföljning kommer att utföras för att utvärdera vilka nätverk inom beredningen som är
fungerande och vilken form av samverkan som har genomförts under året på delregional och
regional nivå samt, över tid, vilka effekter dessa har resulterat i.
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Medarbetarcentrum
”Kraft till förändring”
Beskrivning
Medarbetarcentrum är en neutral resurs, som har verkat i nio år med att stödja och utveckla
medarbetare, chefer och organisationer i medlemskommunerna. Syftet är att arbeta
hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam rörlighet. Utveckling i
arbetssätt, modeller och strategier skall ske fortlöpande.
Uppgift
Medarbetares och chefers individuella utveckling, möjlighet till frivillig personalrörlighet internt
eller externt samt frågor som rör kompetens och utveckling. Uppgiften är också att stödja
förändringsarbete i arbetsgrupper för ökad trivsel och prestation. Det unika samarbetet bidrar till
ökad hälsa, god arbetsgivarepolitik och attraktiva arbetsplatser vilket skapar goodwill och
mervärde. En väl fungerande verksamhetsuppföljning inom alla områden ska garantera kvalitet
av det som levereras.
Precisering hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kärnverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och
reflekterande samtal. Tilläggstjänster är livs- & karriärplanering, coachande samtal,
grupputvecklingsuppdrag, ledarskapsprogram, omställningsprogram och föreläsningar. För att
stärka samverkan inom Boråsregionen och Medarbetarcentrum ytterligare är målet att vårda
befintliga medlemmar och rekrytera fler medlemmar. På grund av förändring och omställning ses
organisation och arbetssätt över för att finna en effektiv struktur.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Styrgruppen för Medarbetarcentrum består av medlemskommunernas personalchefer och politisk
knytning är presidiet i Sjuhärads kommunalförbund. Vi har en facklig referensgrupp för
information och dialog. Regelbunden dialog med kommunernas personalenheter kring utbud
och efterfrågan. Omvärldsbevakning genom deltagande i flera nätverk som Riksringen intressenätverk för arbetsgivarringar runt om i Sverige.
Främja innovation och nytänkande
Utveckling av verksamheten utifrån strategisk dialog med medlemskommunerna och andra
aktörer. Ledarskapsprogram finns som ett alternativ eller som ett komplement till andra
chefsutbildningar.
Effektmål
Genom Dialogträffar med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling
och utbud.
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten i
medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.
Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för att
stärka och utveckla chefernas ledarskap.
Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med Organisatorisk och social arbetsmiljö
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna i medlemskommunerna.
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Viktiga aktiviteter
Strategisk inriktning
Medarbetarcentrum är tillgängliga alla arbetsdagar året runt.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan användas på ett lönsamt sätt.
Verka för ökad samverkan med medlemskommunerna men också verka för att rekrytera
ytterligare medlemmar.
Utveckla Ledarskapsutbildningen.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Kontinuerligt både på individ- och gruppnivå inhämta feedback för att utveckla våra tjänster.
Tidplan för aktiviteter
Marknadsföring av verksamheten kontinuerligt.
Genomföra nytt vidareutvecklat ledarskapsprogram med introduktion under våren.
Inbjuda till dialog med Personalansvariga och HR-personal under våren.
Kontinuerlig uppföljning genom kontakt och enkäter.
Regelbundna möten i Styrgrupp.
Hur mäta för att visa på lyckat resultat
Följa upp aktiviteter och redovisa statistik både på individ- och gruppnivå.
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NAVET science center
Övergripande uppdrag
Navet skall vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik,
naturvetenskap, matematik och Hållbar utveckling.
Navets vision
Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle
Navets kärnvärde är
Lusten till lärande
Verksamhetsidé
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och
entreprenöriellt lärande skall Navet ge kunskaper och skapa intresse för
naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är
grunden i all Navets verksamhet.
Verksamhet 2016-17 övergripande
Under 2013-14 stärkte Navet sin roll som mötesplats inom teknik, naturvetenskap,
matematik och Hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt som nationellt. Nya
utvecklande arbetssätt, där de entreprenöriella kompetenserna är viktiga,
konkretiserades. Navets verksamhet startade med fokus på skolan och så ska det
även vara i framtiden men Navet har med ökat antal besökande på helger och lov stora
möjligheter att utveckla kommunikationen med allmänheten.
Vår ambition är att organisationer och verksamheter ska kunna lyfta fram frågeställningar som de
önskar få igång tankar och processer kring.
Navet – huset
Under 2015 skapades en ny avdelning, en plattfom, SKAPET. Det blir en plats där många ges
möjlighet till skapande med många olika material och tekniker. Under
2016 möter vi många olika grupper och åldrar och det ska vara en viktig plats där skola och
allmänhet kan ta del av ny teknik och utveckla sitt skapande.
En ny organsiation för Helg- och lovverksmhet med ett större programutbud tas fram.
Astronomiavdelningen behöver uppdateras, byggas om, en plan för förnyelsen tas under året.
Nya upptäckter och en önskan att koppla flera teman till astronomin ska
förverkligas. Extern finansiering för ombyggnationen sökes.
Matematikpalatset ska vidareutvecklas, uppdateras och förnyas. Vår plan är att göra
det tillsammans med andra i ett nytt EU-projket om matematik. Vi förbereder för en
storsatsning på utbildningar under 2017.
Verksamhetschefen besöker minst 80 % av alla grundskolor i Sjuhärad under 2016
för att på arbetsplatsträffar berätta om Navet idag och vilka möjligheter som finns för skolorna
att få inspiration och stöd.
13
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Navet kompetensutvecklar
De senaste fyra åren har Navet arbetat med många kommuner kring entreprenöriellt
lärande. Det utvecklingsarbetet fortsätter med bland annat Ulricehamn och Borås
som erhållit medel från Skolverket till insatser 2015-16.
NAVET har beviljats 9,4 miljoner, sociala investeringsmedel från Västra Götalands
regionen till HELA-Holistiskt Engagerat Lärande för Alla – ett utvecklingsprojekt där trygga
relationer utgör grunden för allt lärande. Det saknas dock kunskap och
förhållningsstrategier om hur man bygger trygga relationer med barn/ungdomar i
svårighet. Kunskaper/metoder hur man bygger upp en inkludernade miljö med
aktiviteter där olikheter berikar, saknas också. Liksom verktyg som kompenserar och utvecklar
målgruppens förmågor och funktioner. Projektet kompetensutvecklar 500
lärare.
Navet storsatsar på att få fler förskolor och skolor att erövra utmärkelsen Grön Flagg genom att
erbjuda flera olika steg mot utmärkelsen. Vi integrerar Läroplanens mål för
NO, teknik samt hem- och konsumentkunskap i satsningen.
Navet marknadsför utbildningar i hela Sverige, speciellt 2016 är fysikutbildningar för
förskola och grundskola åk 1 till 3 där vi utgår från Navets nya bok Tunda Triton
Utbildning i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare som påbörjades 2012
fortsätter under 2016 med två halvdagar för ca 800 förskolelärare
Minst två högskolekurser, med studenter från Högskolan Borås, i bild och teknik
genomförs av Navets pedagoger
Navet- kompetensutveckling av den egna personalen




Digitaliseringen av skolan, SKAPET utvecklas vidare i det nationella Vinnovaprojektet
Maker i skolan med 23 olika parter
I HELA- projektet utbildas all pedagogisk personal på Navet för att kunna arbeta mer
inkluderande och möta alla barn på ett för dem utvecklande sätt
Navet tog fram en Mångfaldspolicy under 2014-15 och arbetet fortsätter under 2016 med
bland annat fortsatt rekrytering av helgpersonal från ett speciellt område i Borås

Navet - pedagogiskt material
Navet har en helsida i BT var 14e dag med fysik, kemi, biologi och matematik för alla.
Materialet samlas och kan senare ges ut i bokform
Våga vilja välja – ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap och teknik
Navet har utvecklat sex ämnesövergripande teman inom naturvetenskap och teknik där
samhällsorienterande ämnen vävs in i lustfyllda berättelser. Arbetssättet är entrerenöriellt och
materialet genomsyras av hållbar utveckling. Plattformen marknadsförs under året.
En vandringsutställning i Hållbar utveckling produceras om externa medel erhålles
Den nya boken Tunda Triton kan användas i ett fysiktema för de yngre. Navet säljer
prenumerationer som ger verksamheter rätt att använda figurerna i dessa teman som ingår i
prenumerationen.
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Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3D teknik och under 2015 skrivs en teachers
manual och den sprids nationellt och internationellt under 2016
Nationella och internationella samarbeten
Möjliga EU – projekt som drar igång under 2016 är
 International Competence Centre for dissemination of innovative Science Education
(ICSE) Coordinator: Professor Katja Maass, University of education Freiburg. (20 länder
deltager)
 European project on the non-formal learning of mathematics (5 länder)
 Navet utbildar 25 elever och 20 lärare från fyra länder en vecka i mars i problemlösning
och entreprenöriellt lärande
 Samarbete via Waste recovery med Indonesien, vi hjälper till att bygga ett mini Navet i
Palu Indonesien
 Maker i skolan ett nationellt samarbete med 23 olika verksamheter i Sverige, skolor,
museer, utvecklingsenheter. Sollentuna kommun är koordinator.

Övrigt
Resultatmål 2016
 Minst 25 000 elever på teman
 Minst 25 000 besökare på helger och lov
 Minst 2 500 elever på teman i Matematikpalatset
 Minst 1000 lärarutbildningsdagar i inkluderande arbetssätt
 Minst 200 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser
 Minst 1 000 lärarutbildningsdagar inom naturvetenskap och teknik
 Minst 500 lärarutbildningsdagar genomförs i matematik
 Minst 200 pedagoger erhåller minst fem halvdagars utbildningar i entreprenöriellt
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap
 Minst motsvarande 300 lärarutbildningsdagar för personal i förskolan för att
implementera den reviderade Läroplanen genomförs.
 Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs
 Kunskap och känsla, utbildningsprogram för företag och arbetsplatser, genomförs för minst
200 personer.
 Navet bidrar till att minst tio nya skolor/förskolor erövrar utmärkelsen Grön Flagg
 Navet kommer att delta i minst fem nationella och internationella forum

15
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Bilaga 1 ‐ Basverksamhet och tillväxtmedel 2016
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter

18 391 768

Summa 1
3210 Avgift från förbundsmedlemmar

16 434 424
77 052
432 432
1 447 860

18 391 768

Summa Inkomster/intäkter (1)
Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Lokalkostnader

897 600

3. Resekostnader

80 000

4. Tjänsteköp

435 500

5. Personalkostnader

6 147 190

6. Summa övriga kostnader

1 069 478

Summa kostnader (2-6)

8 629 768

5011 Lokalhyra
5014 Parkeringsplats hyreskostnad
5020 Elektricitet
5060 övrig fastighetsservice
5061 Städkostnader
5191 Fastighetsskatt
5210 Hyra maskiner andra tekn. Anlägg
5410 Inredning/Förbrukningsinv.
5420 Programvara

845 000
12 600
33 000
5 000
72 500
7 000
55 000
5 000
52 000

5430 Personaldatorer mm
5440 Telefoner
5460 Förbrukningsmaterial
5612 Personalbilar försäkr. Skatt
5613 Personalbilar reparationer
5615 Personalbilar, leasing
5616 Trängselskatt
5619 Personalbilar, övrigt
5800 Resor m buss, tåg, flyg
5830 Hotellkostnader
5900 Reklam o annan information
5930 Reklam/trycksaker
6071 Uppvaktning, minnesgåvor t övr.
6075 Förtäring
6077 Konferenskostnader egna projekt
6110 Kontorsmaterial
6150 Tryckning och bindning
6212 Telekommunikation
6230 Datakommunikation
6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader bevakning larm
6530 Redovisningstjänster
6560 Avgift Västkom
6570 Bankkostnader
6590 Tjänsteköp (inkl konsulter)

70 000
10 000
33 000
20 000
2 000
95 000
2 000
0
50 000
30 000
0
10 000
5 000
40 000
10 000
12 000
15 000
20 000
80 000
2 000
12 000
6 000
100 000
431 978
1 500
263 000
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6970 Böcker och tidningar
6990 Övriga avgifter
7020 Löner t tjänstemän (AB-avtal)
7321 Resetillägg beskattad del
7322 Traktamenten obeskattad del
7331 Bilersättning beskattad del
7332 Bilersättning obesk del
7390 Egna utlägg
7510 Arbetsgivaravgifter
7530 Löneskatt
7610 Kurs- och konferensavg
7611 Utbildning personal
7621 Frisk- & företagshälsovård
7690 Rekryteringskostnader
7699 Uppvaktn. Minnesgåvor t personal

10 000
2 000
4 340 000
1 000
5 000
20 000
21 000
1 000
1 700 000
5 000
30 000
25 000
50 000
10 000
2 190

Summa (konton)

8 629 768

7460 Pensionskostnader

800 000

2903 Pensionsskuld ind. valet

900 000

7571 Personalförsäkringar fora

20 000

7572 Personalförsäkringar kfa

11 000

7575 Personalförsäkringar övriga

31 000

XXXX Bidrag till projekt, tillväxt, miljö, kultur

8 000 000

Summa

9 762 000

Summa

18 391 768
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Bilaga 2 ‐ Medarbetarcentrum 2016
Rörelsens Intäkter/Inkomster

Summa (+)

1. Intäkter

0

Summa 1

0

3213 Finansiering Medarbetarcentrum (1)

2 198 625

3260 Ers utförda arb o tjänster (1)

325 375

Kursverksamhet

176 000

3592 Fakturerade resekostnader
Summa Inkomster/intäkter (1)

2 700 000

Rörelsens kostnader

Summa (-)

2. Hyra, städ, ekonomitjänst, datakom

432 432

3. Resekostnader

36 000

4.Tjänsteköp

60 000
2 026 200

5. Personalkostnader
6. Summa övriga kostnader

145 368

Summa kostnader (2-6)

2 700 000

5010 Lokalhyra + städ (2)

160 452

5415 Kontorsmaskiner (6)

0

5420 Programvara (6)

0

30 000

5430 Personaldatorer mm (6)

0

5440 Telefoner (6)

5 000
5 000

5800 Resor m buss, tåg, flyg (3)
5830 Hotellkostnader (3)
5890 Övr resekostnader (3)

5 000
5 000

5930 Reklam/trycksaker (6)
6075 Förtäring (6)
6110 Kontorsmaterial (6)

13 000
42 372
229 608
60 000

6212 Mobiltelefoni (6)
6230 Datakommunikation (6)
6520 Ekonomitjänst och lönehantering(4)
6590 Tjänsteköp, it support databas,
fördelningsnyckel
6970 Böcker och tidningar (6)

1 535 000

7021 Löner t tjänstemän (AB-avtal) (5)
7321 Resetillägg beskattad del (5)
7322 Traktamenten obeskattad del (5)

12 000
24 000

7331 Bilersättning beskattad del (5)
7332 Bilersättning obesk del (5)
7390 Egna utlägg (5)

491 200
40 000

7510 Arbetsgivaravgifter (5)
7611 Kurs- och konferensavg (6)
7621 Frisk- & hälsovård

4 500

7590 Övr. soc och andra avgifter

0

7519 Semesterskuld

37 868

7530 Löneskatt 7460 Pensionskostnader
Summa (konton)

2 700 000
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Bilaga 3 ‐ NAVET
INTÄKTER

Budget 2016

Driftsbidrag kommuner

6 952 575

VGR (verksamhetsstöd)

1 950 000

Permanent verksamhetsstöd Skolverket

2 500 000

Högskolan Borås

500 000

Biologiska - Naturskolan

375 000

Mediapoolen

0

Entré och butik

1 200 000

Projekt o tjänster
Konferenser

200 000

Kompetensutveckling utbildningssektorn

500 000

Kompetensutveckling övriga - 3260

200 000

Fsg läromedel

200 000

Vandring, interakt spel, Berta pren

1 500 000

Projekt

6 500 000

Övriga poster

300 000

Eu-projekt

100 000

Summa projekt o tjänster
22 977 575

S:a intäkter
KOSTNADER
Löner

-10 050 000

Semesterlöneskuld

-50 000

AGA (arb giv avg) 30%

-3 015 000

Pensionskostn. 4,5% generell

-452 250

Löneskatt 24,26%

-109 700

Pensionskostnad

-300 000

Löneskatt 24,26%

-72 780

Kpa + Fora (1,64+0,37%)

-35 000

Personalkostnader
Kompetensutveckling

-100 000

Friskvård

-100 000
-20 000

Arbetskläder

-100 000

Resor
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Projekt
-300 000

Material

-1 900 000

Föreläsare/konsulter

Underhåll (drift verksamhet)

-100 000
-50 000

Transporter/bilen
Lokalkostnader Hyra

-3 450 000

El, städ, larm, förs

-700 000

Administration/kontor
Material

-200 000

Inköpta tjänster

-130 000

Summa administrationskostnader
Konsulter

-250 000

Värdskap omkostnader

-200 000

Data/Tele inkl datatjänster

-250 000

Infobanken

-50 000

Butiken

-112 845

Marknadsföring

-300 000

Hyra UBN (Nat.skolan)

-50 000

Avskrivningar/ränta projekt 2013

-280 000

Reserv

-250 000

S:a kostnader

-22 977 575
-

Resultat
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2016-06-07

Dnr 2016/KS0356

Kvalitet och utveckling
Handläggare: Nr
Lisette152
Elander

OSTADRESS

01 80 Borås

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
Kommunfullmäktige
enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2016
Rapportering
av ej
Dnr 2016/KS0356
739 verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
Från
Kommunstyrelsen
Till
Kommunfullmäktige
mars 2016
2016-05-18

Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdels¬nämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och
revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2016-06-07
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 31 mars 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2016
Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
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Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

1035

M

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

112

M

x

Kontaktperson

311

K

x

Kontaktperson

974

M

x

Kontaktperson

125

M

x

Kontaktperson

578

M

x

Kontaktperson

139

K

x

Kontaktperson

152

K

x

Kontaktperson

213

M

x

Kontaktperson

1885

M

x

Kontaktperson

119

K

x

Kontaktperson

246

M

x

Kontaktperson

153

K

x

Kontaktperson

318

M

x

Kontaktperson

157

M

x

Kontaktperson

287

M

x

Korttidsvistelse

164

M

x

Korttidsvistelse

424

M

(3)augusti
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Korttidsvistelse

115

M

x

Daglig verksamhet

299

K

x

Daglig verksamhet

172

M

x

Daglig verksamhet

301

M

x

Daglig verksamhet

115

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

682

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

487

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

538

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

532

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

119

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

386

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

351

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gynnande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet
2015. En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
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Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Av dessa rapporterades två beslut för
första gången. Den andra personen har blivit erbjuden plats men ännu inte lämnat
svar. En person har tackat nej till erbjudande.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny
verksamhet som kommer att startas i augusti 2016.
En deltagare har nyligen flyttat och familjen har valt att vänta med arbete. Deltagaren
har varit på ett besök och kommer troligen att börja arbeta inom kort.
En person har tackat nej till erbjudande.
En deltagare går inte att nå, oklart om hen har börjat på skola 50 %.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Sju beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Två av besluten
har fått avbrott i verkställigheten. Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Fyra personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika
LSS-boenden.
Beslut har heller inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån
funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Datum

2016-06-07
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Vobo. Personen vill ej
flytta. Skall återkalla beställning

207

K

IFO B o F

x

Kontaktfamilj

111

M

x

Kontaktfamilj

130

K

x

Kontaktfamilj

130

M

x

Kontaktfamilj

220

M

x

Kontaktfamilj

395

M

x

Kontaktperson

100

M

x

Dagverksamhet

128

K

x

Hemtjänst

113

M

x

Vård och omsorgsboende

253

M

x

Parboende

253

K

Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

804

M

”

x

Permanent bostad

437

M

IFO B o F

x

Kontaktperson

593

M

”

x

Kontaktperson

539

M

Stadsdelsnämnden Norr
IFO B o F

x

IFO Asyl

x

Äldreomsorgen

Stadsdelsnämnden Öster
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

”

x

Kontaktperson

498

M

”

x

Kontaktperson

498

M

”

x

Kontaktperson

251

M

”

x

Kontaktperson

212

M

”

x

Kontaktfamilj

563

K

”

x

Kontaktfamilj

480

K

”

x

Kontaktfamilj

211

K

”

x

Kontaktfamilj

211

M

”

x

Kontaktfamilj

188

M

”

x

Kontaktfamilj

101

M

Sociala omsorgsnämnden

x

Bostad med särskild service

479

M

x

Bostad med särskild service

479

K

x

Avlösning i hemmet

161

M

Arbetslivsnämnden

x

Analys

Stadsdelsövergripande
Inom IFO hanteras fyra former av beslut och som ska verkställas. Dessa beslut är;
öppenvårdsinsats, placering i hem för vård eller boende, placering i familjehem och
medföljande beslut om medgivande att ta emot annans barn i hemmet. Beslut om
öppenvårdsinsats är den dominerande beslutsformen.
För aktuell tidpunkt är det 18 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 7 beslut om tillsättande av kontaktperson och 11 beslut om kontaktfamilj. Period har en minskning med 7 gynnande beslut som ej verkställts inom föreskriven tid.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att relation och personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar
kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media m
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m. Stadsdelsförvaltningen Västers kommunikatör har medverkar och skapat attraktivt
informations- och annonserings material.
Inom äldreomsorgen finns 7 beslut vilket också är en minskning med 7 beslut.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 mars 2016 sex ej verkställda gynnande beslut, fem beslut gällde kontaktfamilj och ett gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades tio ej verkställda beslut och kvartalet dessförinnan 15 ej
verkställda beslut.
De barnen som väntat längst tid på att få sina beslut om kontaktfamilj verkställda är
ett syskonpar som tidigare har varit beviljade kontaktfamilj, men där den tidigare kontaktfamiljen avsade sig fortsatt uppdrag. Eftersom det är ett syskonpar är det svårare
att hitta en kontaktfamilj. Familjen har dock under beslutsperioden även haft bistånd i
form familjebehandling genom Dialogcentrum.
Av de sex barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har två av
dem bistånd i form av extern öppenvård.
Fem barn/unga, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj eller kontaktperson, har under det senaste kvartalet fått beslutet verkställt. Tre familjer, som
väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt, har det senaste kvartalet återtagit sina ansökningar.

Stadsdelsnämnden Öster
Den 31 mars 2016 hade IFO Barn o familj Öster 12 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Sex ärenden gäller ansökan om kontaktperson. Utifrån att det i fem av dessa ärenden
gått lång tid sedan beslut fattats och inga kontaktpersoner gått att rekrytera har familjerna kallats till IFO Barn o familj för att se om behoven fortfarande kvarstår. I det
sjätte ärendet finns en matchad kontaktperson och uppstart är inplanerad under april
månad.
Arbetet pågår med att rekrytera kontaktfamiljer.
Äldreomsorgen hade den 31 mars 2016 två gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader. Båda gäller permanent boende där man fått flera erbjudanden men där
den ena sökanden vill vänta på ett särskilt boende och den andra just nu inte anser sig
vara i behov av insats men ändå vill stå kvar med sin ansökan.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj och Asyl har inget att rapportera.
Äldreomsorgen har fyra beslut som inte verkställts 31 mars 2016. Dagverksamheten
har inte verkställt beställningen, men enligt journalanteckning är kvinnan där sedan
2016-03-22. Hemtjänsten kunde inte verkställa insatsen avlösning på julafton 201512-24, då det inte fanns personal att tillgå.
Ett makepar där mannen 2015-08-06 beviljades vård och omsorgsboende och kvinnan är medsökande och där de har blivit erbjudna två olika boenden men tackat nej.
Första erbjudandet 2015-08-06 samt det andra 2015-11-26, de tackade nej till dessa på
grund av att de önskar tre rum och kök vilket kommunen inte kommer att kunna
erbjuda då det inte finns så stora lägenheter
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Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid mars månads utgång fanns det två ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Båda personerna har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer över 65
år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år och beslut om bostad med särskild service kan verkställas.
Funktionshinderverksamheten
Avlösning i hemmet
Ett ej verkställt beslut om avslösning i hemmet har rapporterats första kvartalet 2016.
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Dnr 2016/KS0438

ersonal- och förhandling
Nr 153
Handläggare: Johannes
Adolfsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Bredbandsstrategi Borås Stad
Kommunfullmäktige

2016-05-25

Dnr 2016/KS0438 005

Bredbandsstrategi Borås Stad

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Bredbandsstrategi Borås Stad visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av
IT-infrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i Borås
kommun, särskilt på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande, möjligheter till
skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att undvika ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens
satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som skall utveckla
nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och medborgare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa Bredasbandsstrategi Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personachef

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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Innehåll

1

Inledning

Fast och mobil datakommunikation har länge varit viktig för både privatpersoner
och företag. En god datakommunikation är idag en förutsättning för studier,
besöksnäring, sysselsättning och företagande.
Borås Stad gjorde år 2005 en infrastruktursatsning för att förse de sista 13 av 52
telestationer inom kommungränsen med bredband, via ADSL. Kravet på
bredband ökar ständigt och de elektroniska tjänsterna blir allt fler och allt mer
avancerade. Telefoni, TV och datakommunikation går från att distribueras i var
sitt nät, till att distribueras via fiber och bredband, ofta över Internet. Att inte
kunna ta del av dessa tjänster på ett tillfredställande sätt upplevs av många som
hindrande och begränsande, både av privatpersoner och företag. Man talar om
ett digitalt utanförskap.
Denna Bredbandsstrategi visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av
IT-infrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i
Borås kommun, särskilt då på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre
näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande,
möjligheter till skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att
undvika ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som
skall utveckla nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och
medborgare.
Västra Götalandsregionen har identifierat åtta telestationsområden på Borås
landsbygd som bristområden ur bredbandssynpunkt. I dessa områden kommer
inte en utbyggnad av bredbandstjänster ske på kommersiell grund.
Detta dokument är tänkt att för Borås kommun:
• Beskriva nuläget för mobiltelefoni och datakommunikation.
• Redovisa brister och behov i tillgänglighet till bredband.
• Beskriva förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen.
• Utgöra grund för kommunens agerande i frågor som rör bredband.
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2

Befintliga strategier och lagstiftning

2.1
Befintliga strategier
Följande strategier har beaktas vid framtagandet av Borås Stads Bredbandsstrategi.
Den nationella bredbandstrategin, ”Bredbandsstrategi för Sverige”, som 2009
slog fast att:
”Sverige ska ha bredband i världsklass. Bredbandsstrategin syftar till att
möjliggöra för marknaden att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband:
År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.”
”Bredbandsstrategi 2.0, Västra Götalands län” antogs av Regionstyrelsen för
Västra Götaland i september 2015 och syftar till att bygga bort de identifierade
bredbandsbristområdena och ge tillgång till såväl fast som mobilt bredband, med
god kapacitet, i hela Västra Götaland.
”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, kom 2011 med
syfte att utveckla nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv
och medborgare. Här slår man fast att en god fiberinfrastruktur med stor
spridning, är en hörnpelare för att kunna nå ut brett med digitala tjänster.
”Smart region Västra Götaland”, är den Digitala agendan för Västra Götaland
och den antogs i december 2015. Västra Götalandsregionen har skrivit under
(signatärskap) att man delar den Nationella digitala agendans mål, att ”Sverige ska
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I arbetet med den
Regionala digitala agendan har man tre mål med digitaliseringen:
-

Mål 1: Enklare vardag för privatpersoner och företag.

-

Mål 2: Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktighet

-

Mål 3: Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

I ”Borås 2025 - Vision och strategi”, framhåller Borås Stad att ”En väl utbyggd
datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre
samhällen.” och att ”Vi verkar för att alla medborgare har tillgång till bredband
och datakommunikation.”.
2.2
Plan och Bygglagstiftning
Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll i arbetet för ett hållbart
samhällsbyggande och från 2011-05-02, gäller en ny lagstiftning. Denna ger
kommunerna ansvar att beakta behovet av ”elektronisk kommunikation” som ett
allmänt intresse i samband med översikts- och detaljplanearbetet.
Bredbandsområdet i PBL är beskrivet i Boverkets regeringsuppdrag
”Elektroniska kommunikationer i planeringen”.
Boverket skriver bla följande i sin sammanfattning:
”Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att
hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden.
Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse och möjligheten
att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät
förtydligats.
Tillgång till och planering för IT är en så viktig fråga att den självklart bör
hanteras av kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i översiktsB 1676
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och detaljplanering. Ett IT-infrastrukturprogram är en lämplig utgångspunkt för
ett tillägg till översiktsplanen beträffande IT- infrastrukturen i kommunen.”
2.3
Regeringens bredbandsforum
Regeringens Bredbandsforum är instiftat för att stödja och främja arbetet med att
nå den nationella bredbandsstrategins mål. Enligt regeringens Bredbandsforum är
kommunerna en mycket viktig aktör i realiseringen av regeringens bredbandsstrategi. Kommunerna har enligt Bredbandsforum minst fyra roller:


att som lokal offentlig aktör se till att frågor kring bredband får rätt
prioritet,



att som markägare möjliggöra markanvändningen för elektronisk
kommunikation,



att som nätägare verka på rätt nivå i värdekedjan utifrån lokala förutsättningar och



att som fastighetsägare främja behovet av konkurrens och ett brett utbud.

Bredbandsforum konstaterar i den s.k. ”Hinderutredningen”, att beslut som
berör bredbandsområdet fattas på många håll inom kommunen och ingår t.ex. i
översikts- och detaljplanering, i tilldelning av grävtillstånd och marktillträde,
regler för återställningskostnader efter grävning, godkända gräv- och frästekniker,
ledningsrättskostnader samt i kommunens roll som kanalisationsägare,
stadsnätsägare och beställare av bredbandstjänster etc. För att skapa ett gynnsamt
klimat för bredbandsutbyggnad, behöver det tas ett samlat grepp om dessa
faktorer.
2.4

Borås strategier och visioner

Här sammanfattas visions- och strategidokument som anknyter till Bredbandsstrategin.
2.4.1

Borås 2025 – vision och strategi

Kommunfullmäktige beslöt 2012-10-18 att anta ”Borås 2025 - Vision och strategi”, som beskriver det samhälle vi vill ha år 2025. Ett nyckelord i visionen är –
Hållbar utveckling. Detta innebär att vi tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhetsperspektivet skall finnas med från tre olika dimensioner, Ekologisk-, Ekonomisk- och Social hållbarhet. Bredband spelar en stor roll i alla dessa
dimensioner.
Den övergripande visionen fördjupas i sju strategiska målområden. Till varje
målområde hör nedanstående strategier.
1. Människor möts i Borås
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten
med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och
evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och
ansvarsfulla vuxna.
B 1677
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3. Företagandet växer genom samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling
som skapar arbetstillfällen.
4. Livskraftig stadskärna
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och
kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Kraftfullt bredband kan bidra till Borås Stads vision 2025

I punkterna ovan ser man att ett bra bredbandsnät i marken (fiber) och i luften
(mobilt bredband/WiFi), i hög grad kan bidra till måluppfyllelsen av Vision 2025.
Möten kan även vara digitala, bredband ger bättre möjligheter till skolarbete i
hemmet eller för distansutbildning, företagande blir allt mer beroende av
kraftfullt bredband för att utvecklas, stadskärnan kan stärkas genom tillgång till
trådlöst bredband (WiFi) med hög kapacitet, fiberföreningar på landsbygd
ersätter idag föråldrad ADSL-teknik med fibernät och den hållbaraste resan är
den man inte behöver göra, eftersom man via fiber kan jobba i hemmet eller
delta i distansmöten. Bra bredband bidrar till en hållbar utveckling enligt
exemplen ovan.
2.4.2

Borås Stads informationspolicy

Grundsynen är att information har en avgörande betydelse för kommunens verksamhet. Information hjälper medborgare att ta del av den service och det utbud
kommunen erbjuder på deras uppdrag och den ökar kunskapen om kommunens
roll i samhället och uppdragen som utförs.
För att uppnå detta är det viktigt att alla medborgare kan ta del av Borås Stads
information och E-tjänster och för att kunna göra detta behöver alla ha tillgång
till bra bredband.
2.4.3

Översiktsplan 2006. Spelregler för en hållbar utveckling

Översiktsplanen har få direkta anvisningar vad gäller IT-infrastrukturfrågor.
Nedan tas ett par exempel upp där IT-infrastruktur berörs direkt eller indirekt.
En ny översiktsplan är under utarbetande och kommer på ett tydligare sätt att
omfatta även IT-infrastruktur.
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Boende – För att gynna kvarboende och mångfald skall det finnas bra
bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i
området.
Kommenar: För kvarboende och vård i hemmet ställs allt högre krav på
en god IT-infrastruktur och snabbt bredband, för att kunna använda nya
eHälso-hjälpmedel.



Telekommunikation - Undvik olämpliga placeringar av master och
antenner. Minimera antalet master genom att samutnyttja dessa och
använd höga lägen vid placering av mobiltelefonantenner. Placera inte

roll i samhället och uppdragen som utförs.
För att uppnå detta är det viktigt att alla medborgare kankommunfullmäktiges
ta del av Borås Stads
handlingar
information och E-tjänster och för att kunna göra detta behöver alla ha tillgång
till bra bredband.
2.4.3
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Översiktsplan 2006. Spelregler för en hållbar utveckling

Översiktsplanen har få direkta anvisningar vad gäller IT-infrastrukturfrågor.
Nedan tas ett par exempel upp där IT-infrastruktur berörs direkt eller indirekt.
En ny översiktsplan är under utarbetande och kommer på ett tydligare sätt att
omfatta även IT-infrastruktur.


Boende – För att gynna kvarboende och mångfald skall det finnas bra
bostäder med en blandning av upplåtelseformer, ålder och storlek i
området.
Kommenar: För kvarboende och vård i hemmet ställs allt högre krav på
en god IT-infrastruktur och snabbt bredband, för att kunna använda nya
eHälso-hjälpmedel.



Telekommunikation - Undvik olämpliga placeringar av master och
6
antenner. Minimera antalet master genom att samutnyttja dessa och
använd höga lägen vid placering av mobiltelefonantenner. Placera inte
basstationer för mobiltelefonnätet på eller intill förskolor och skolor.
Kommentar: Behov finns att ge övergripande anvisningar om inplacering
av teknikbodar, mobilmaster och antenner för WiFi, så att dessa behov
tillgodoses i detaljplanering och bygglovshantering.



Möjligheterna att bygga ut planerade större vägar, järnvägar eller annan
infrastruktur går före annan markanvändning.
Kommentar: IT-infrastruktur i form av fiber och mobilmaster, är en del i
denna infrastruktur
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Marknadsanalys

3.1
Borås, en kommun i utveckling
Borås ligger i en folktät region i Västsverige. 1,5 miljoner människor bor inom 10
mils radie. Med 108 000 invånare i 48 400 hushåll, är Borås landets trettonde
största kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen.
De största är Fristad, Viskafors, Dalsjöfors, Sandared och Sjömarken.
Staden ligger inbäddad i parker och gröna områden. Runt staden finns en krans
av friluftsgårdar och klubbstugor, bra utgångspunkter för utfärder till skogar,
sjöar och friluftsområden.
Djurpark och en mängd idrottsanläggningar har gjort området runt Knalleland till
ett idrotts- och upplevelseområde, integrerat med shoppingcentret och med
camping som närmaste granne.
Borås är en handelsstad, men har också en lång tradition som textilstad. Idag är
Borås ett centrum för textil design, utveckling och handel. Många välkända textiloch konfektionskedjor har sina huvudkontor i Borås, bl.a. Hemtex, Gina Tricot,
SVEA, Kwintet (Fristad Kansas)och 8848 Altitude. Under 2013 invigdes Borås
”Textile Fashion Center”, som är ett samarbete mellan Borås Stad, Högskolan i
Borås och näringslivet.
Borås är Nordens postordercentrum med välkända företag som Red Cats Nordic
(Ellos), Cellbes, Haléns, H&M, Rowells, Nelly.com och NetOnNet.
Många miljoner paket skickas från Borås varje år. Postorderbranschens vana att
hantera varuflöden har gett Borås spetskompetens inom logistik och distribution.
Ett exempel är att den ledande distributören av IT-produkter, Ingram Micro, har
sitt centrallager för Norden i Borås.
Även verkstad och elektronik är tunga delar av Borås näringsliv. Här finns
storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker Hannifin. SP - Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, har stor betydelse som test- och kompetenscenter
inom en rad områden. På provbanan i Hällered och nyinvigda AstaZero,
utvecklas framtidens automatiserade system för att undvika krockar och för att
möjliggöra ”självkörande” bilar. En lång rad bilfabrikanter använder testområdet.
Borås strategiska läge är ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är
knutpunkt för fyra riksvägar, likaså finns det järnväg i fyra riktningar och
Landvetters internationella flygplats, ligger bara en halvtimme bort.
Högskolan i Borås nybyggda citycampus har cirka 13 000 studenter och
utbildningar inom bl.a. ekonomi, data, teknik, bibliotek, vårdvetenskap,
lärarutbildningar samt textil och design.
Borås har ett omfattande kulturliv med en Stadsteater med fast ensemble,
symfoniorkester och tiotalet museer. Textilmuséet visar Europas största samling
av textilmaskiner som fortfarande är i drift.
Våren 2005 invigdes Borås Arena, en modern anläggning för fotboll, konserter
och andra större evenemang och hemmaplan för IF Elfsborg.
Cirka 600 ideella föreningar och 14 friluftsgårdar erbjuder många alternativ för
fritiden.
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3.2
Borås befolkning och geografiska fördelning
Borås kommun hade 2015-12-31 en befolkning på 108 488 invånare. Det är en
befolkningsökning med 9 163 personer jämfört med år 2005. Kommunens totala
landareal är 973 km2, vatten inkluderat.
Det finns 21 tätorter i kommunen. År 2014 var fördelningen av kommunens
befolkning följande: 69 018 personer (64,5 %) bodde i Borås centralort, 26 787
personer (25 %) bodde i de övriga tätorter i kommunen och 11 217 personer
(10,5 %) var bosatta utanför tätorterna, på landsbygden eller i småorter.
2014 bodde det 933 personer fler på landsbygden, utanför tätorterna, jämfört
med år 2005.
Under perioden 2005 till 2014 har antal invånare i Borås Centralort ökat 8,8 %
(5 577), medan övriga 20 tätorter har ökat 4,6 % (1 187) och antal boende på
landsbygd har ökat 9,1 % (933).
Områdena på landsbygd, har haft en högre procentuell befolkningsutveckling än
både centralorten Borås och övriga tätorter inom kommunen.
Borås har således en befolkningsutveckling som markant avviker från den gängse
bilden att landsbygden avfolkas, såsom det är i närmare 90 % av Sveriges
kommuner. Borås kommun avviker även på så sätt att endast ca 10 % av
befolkningen bor på landsbygd, jämfört med riksgenomsnittets 15 %.
Tabell 1: Invånare i Borås kommun 2014-12-31
Tätort *

Aplared
Borgstena
Borås
Bosnäs
Bredared
Dalsjöfors
Dannike
Fristad
Frufällan
Gånghester
Hedared
Kinnarumma
Målsryd
Rydboholm
Rångedala
Sandared
Sandhult
Sjömarken
Tosseryd
Viskafors
Äspered

Folkmängd
2014

Förändring 20052014
Absolut
Procent

Folkmängd
2005

461
401
69 018
310
269
3 460
382
5 073
926
1 602
355
244
895
986
387
3 228
582
2 891
228
3 816
291

9
3
5 577
43
5
116
5
265
42
53
7
-23
-15
16
-12
235
-17
295
13
139
8

2,0 %
0,8 %
8,8 %
16,1%
1,9 %
3,5 %
1,3 %
5,5 %
4,8 %
3,4 %
2,0 %
-8,6 %
-1,6 %
1,6 %
-3,0 %
7,9 %
-2,8 %
11,4%
6,0 %
3,8 %
2,8 %

452
398
63 441
267
264
3 344
377
4 808
884
1 549
348
267
910
970
399
2 993
599
2 596
215
3 677
283

Summa tätorter
Utanför tätort
Hela kommunen

95 805
11 217
107 022

6 764
933
7 697

7,6 %
9,1 %
7,7 %

89 041
10 284
99 325

Andel i Borås tätort
Andel i samtliga tätorter
Andel utanför tätort

64,49%
89,52%
10,48%

63,87%
89,65%
10,35%
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* Tätort kallas ett bostadsområde som har minst 200 invånare och max 200
meter mellan husen. SCB gör nya tätortsavgränsningar vart 5:e år.
Befolkningsfördelning i invånare per kvadratkilometer
Som kartan nedan visar har Borås kommun många tätorter spridda över i stort
sett hela kommunens yta. Det gör att Borås har en hög andel (35,5 %) av
befolkningen bosatt utanför centralorten Borås. Det ger goda förutsättningar för
utbyggnad av såväl bredband som mobiltäckning i tätorter och på landsbygd.

3.3
Befintlig och planerad IT-infrastruktur
För respektive kategori anges närmare beskrivning av infrastrukturen, geografisk
utbredning, ägare samt teknisk och kommersiell tillgänglighet.
3.3.1

Nätägare

Nedan redovisas den fiberinfrastruktur som finns inom kommunen.
3.3.1.1
B 1682

Borås Elnät AB - SplitVision

Borås Elnät AB är helägt av Borås Stad. Inom Borås Elnät finns två separata
affärsområden, Eldistribution och Stadsnät. Stadsnätsverksamheten bedrivs
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under varumärket SplitVision. Affärsområdet Stadsnät är i slutfasen av att byta
affärsmodell och lämnar nu rollen som tjänsteleverantör under varumärket
Bornet. Under det nya varumärket SplitVision, verkar man som kommunikationsoperatör och tillhandahålla ett konkurrensneutralt öppet nät.
Bolaget äger en omfattande fiberinfrastruktur inom Borås kommun och bedöms
vara den största nätägaren i kommunen. Fibernätet är främst utbyggt i
centralorten men man når även ut till 18 av kommunens 21 tätorter och i de
större tätorterna finns en lokal spridning. Bolaget har såväl fiber för kommersiellt
bruk som för egen verksamhet.
Genom föreningen Västlänk, som består av stadsnätsägare till IT-infrastruktur i
Västsverige, driver SplitVision ett arbete som syftar till att bli effektivare genom
samverkan och att främja bredbandsutvecklingen i regionen. SplitVision är
tillsammans med Västra Götalandsregionen och 27 andra kommuner delägare i
nybildade Netwest, vars syfte är att marknadsföra stadsnätens fiber i Västra
Götaland.
3.3.1.2

Fiberföreningar

När Borås Stad hösten 2011 beslutade stötta de av Västra Götalandsregionen
definierade bristområdena vad gäller bredband, så blev det starten för många
fiberföreningar i kommunen. Redan idag finns fem drifttagna fiberföreningsnät
etablerade på landsbygd varav, Borgstena även omfattar tätorten. Dessa är:
Tämta Fiber, Borgstena Fiber, TKF Fiber, Sundholmen Fiber och Seglora Fiber.
De fem fiberföreningarna har i snitt ca 200 medlemmar och har byggt fibernät
som sammantaget är ca 22 mil. Förutom att fiberföreningarna säljer anslutningar
till vissa företag och organisationer, så är näten i huvudsak till för medlemmarna i
den ekonomiska föreningen. De statliga, regionala och kommunala bidragen
innebär dock att näten måste vara öppna för var och en som vill hyra svartfiber,
kapacitet eller leverera tjänster via dessa nät.
Ytterligare fem fiberföreningar väntar på beslut om pengar från
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” och fyra föreningar står i
begrepp att lämna in sina ansökningar. Aktuellt fiberföreningsläge framgår av
”Fiberföreningskartan” på Borås Stads publika GIS-tjänst, på www.boras.se.
3.3.1.3

IP-only

3.3.1.4

TeliaSonera Sverige AB, TeliaSonera AB - Skanova AB

IP-only är en av de större nätägarna i landet, men har först under 2016 börjat
etablerat sig som nätägare i Borås. Det sker främst genom utbyggnad av den s.k.
”villafibermarknaden”. IP-only bedriver även verksamhet på landsbygd genom
nyligen förvärvade Bynet, som under många år hjälpt fiberföreningar att
projektera och bygga nät, som fiberföreningarna sedan ägt själva. Sedan 2016 har
en omorientering skett, så att man nu kan gå in och erbjuda sig att bygga ut åt en
fiberförening på kommersiella grunder. Så har t.ex. skett i Borås, där de två
tätortsfiberföreningarna Svaneholm och Bosnäs, överlåter utbyggnaden till IPonly.
Telia äger genom sina bolag TeliaSonera Sverige AB och TeliaSonera AB, en stor
mängd fiberkabel inom Borås kommun, som förvaltas av Skanova AB. Skanova
har en väl utbyggd fiberinfrastruktur i Borås centralort samt har fiber i 14 av 21
tätorter. Flera telestationer som har fiber ligger utanför tätorten. Skanova har
både kabel för kommersiellt bruk och för sin egen verksamhet. Skanova är en av
de två stora nätägarna i Borås. Genom Borås går även ett antal nationella kablar
för Tele- och datakommunikation.
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Som dominerande nätägare i Sverige står man under speciell tillsyn av PTS och
skall erbjuda samma villkor för att t.ex. hyra ut svartfiber till övriga
kommunikationsoperatörer, som till den egna koncernen. Genom en vertikal
integration där olika Telia-bolag erbjuder bundlade erbjudanden från att gräva
ner fibernät, drifta näten, verka som kommunikationsoperatör och leverera
tjänster till slutkund, kringgår man tanken att en leverantör bara ska verka inom
ett av segmenten för att främja konkurrensen och undvika monopol för
slutkunden. Andra nationella leverantörer har liknande koncept. Det var samma
PTS-reglering som fick ovan nämnda SplitVision att överge rollen som
kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör för att enbart verka som
kommunikationsoperatör.
3.3.1.5

Trafikverket

3.3.1.6

Teracom

3.3.1.7

Övriga nätägare

3.3.2

Trådlösa nät i kommunen – Mobilt bredband

3.3.2.1

Mobilt bredband bygger på ett delat radionät

Trafikverket ICT har fiber utmed järnvägarna genom kommunen i riktning mot
Göteborg, Herrljunga och Alvesta. De använder i huvudsak kabeln för eget bruk.
Trafikverket verkar som leverantör av nätkapacitetstjänster där man kan hyra
kapacitet mellan anslutningspunkter i befintliga och nedlagda järnvägsstationer,
för kommunikation inom kommunen samt från Borås till övriga landet. Då såväl
telekomföretag som fiberföreningar vill hyra svartfiber istället för kapacitet, finns
det begränsad användning för Trafikverkets fiber.
Teracom har endast kabel för eget bruk och säljer inte lokal fiber, utan man kan
bara använda deras fiber för kommunikation mellan Borås och en annan stad.
Så gott som alla kommunikationsoperatörer har noder i sina nationella backbonenät i Borås. Till dessa noder ansluter man kunder eller mobilmaster via fiber eller
kapacitetstjänster, som man i huvudsak hyr från Telia eller Stadsnätet SplitVision.
Flertalet av dessa kommunikationsoperatörer hyr även fiber till sina backbonenät.
TDC, Tele2 och IP-only äger egen fiberinfrastruktur i Borås och i några av de
större tätorterna - Dalsjöfors, Fristad och Viskafors.

Mobilt bredband förmedlas via radiosändare i mobilmaster etc. Radio är ett delat
medium där alla användare delar på den kapacitet radiosändaren har. Är det 1
person uppkopplad får denna hela kapaciteten, men om det är 100 personer som
samtidigt kommunicerar via samma radiosändare, så får var och 1/100-del av
radiosändarens kapacitet. Eftersom radiovågen kommer att ”tunnas ut” och täcka
ett allt större område ju längre från masten man är, så kommer också överföringskapaciteten att minska med avståndet till masten.
Mobil datakommunikation fungerar således inte som det gör i ett fibernät, där
varje användare är garanterad t.ex. 100 Mbps eller 1 Gbps, oavsett hur många
som samtidigt använder nätet och oavsett var i nätet man är ansluten.
3.3.2.2

Täckning och kapacitet är inte samma sak

Begreppet täckning anger vilken signalstyrka radiovågen har när den når fram
från mobilsändaren till telefonen, surfplattan osv. Kapacitet anger hur mycket
data som kan skickas mellan mobilsändaren och telefonen/datorn. Man kan ha
full täckning på 4G, men trots det få en mycket låg kapacitet för datakommunikationen. Det beror oftast på att det är många andra som kommunicerar med
samma mobilsändare. Se även avsnittet ”Mobilt bredband bygger på ett delat
radionät”.
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3.3.2.3

Täckningskartor

3.3.2.4

Borås Stads egen täckningsmätning

Generellt kan sägas att de täckningskartor som redovisas nedan, visar den
teoretiska täckningen för respektive nät. Täckningsmätningar, som Borås Stad
m.fl. kommuner har gjort, visar att man inte uppnår den täckning som uppges på
mobiloperatörernas hemsidor. Detta beror i Borås fall på bl.a. på att terrängen i
Borås är kuperad och skogrik. Som regel redovisas mobiltäckningen utomhus,
medan man normalt använder mobil kommunikation inomhus eller i bil utan
yttre antenn, vilket innebär att täckningen blir betydligt sämre. PTS och
Konsumentverket har på regeringen uppdrag, tillsammans med marknadens
parter nått en branschöverenskommelse, som ska leda till bättre och jämförbara
täckningskartor.
Då Borås Stad har många anställda inom vård och omsorg och tekniska verksamheter, som utför arbeten på landsbygden, är täckning en viktig faktor vid val
av mobiloperatör. Även om mobiloperatörernas teoretiskt framtagna täckningskartor har blivit bättre, visar bla PTS stickprovsmätningar att de har mycket stora
brister, se kap ”PTS stickprovsmätning av mobiltäckningen”.
Borås Stad har därför, i samverkan med Ulricehamn och Tranemo, gjort egna
faktiska mätningar av mobiltäckningen, i samband med upphandling av fast och
mobil telefoni både 2012 och 2016. Mätningarna har gjorts genom att samla in
stora mängder täckningsdata via mobiltelefoner placerade i sopbilar. Registreringen av täckningsdata ha gjorts genom att en app. installerats i en telefonmodell
som normalt används i verksamheten. Appen har tagits fram av
kommunikationsföretaget IQMTEL, som också står för insamling samt analys av
täckningsdata. Då sopbilarna kör runt till alla företag och hushåll med
sophämtning, fås en mycket bra bild av täckningen längs vägar och vid
bebyggelse.
Mätningen visar att det finns stora skillnader mellan mobiloperatörerna på de
olika frekvensbanden 2G, 3G och 4G. Mätningarna visar också att
mobiloperatörernas teoretiska modeller för beräkning av mobiltäckningen, har
stora brister.
Rapporten från täckningsmätningen finns att ta del av som bilaga 1. Interaktiva
täckningsdata finns tillgänglig på webben för allmänheten from våren 2016, på
adress ”http://tackningskollen.se/pro/boras ”. Därmed kan allmänheten ta hjälp
av Borås Stads täckningsmätning för att välja rätt leverantör, om det är dålig
täckning där man bor.
3.3.2.5

PTS stickprovsmätning av mobiltäckningen

Post- och telestyrelsen (PTS) genomförde år 2013 stickprovsmätningar av mobiltäckningen på tio plastser i landet. Resultatet av dessa mätningar visar att den
uppmätta täckningen i många fall skiljer sig från den som är angiven i operatörens täckningskarta. Även för områden där den genomsnittliga graden av täckning
stämmer väl överens med täckningskartan, förekommer variationer.
Telia är den operatör som har bäst överensstämmelse mellan sin täckningskarta
och den täckning som PTS stickprovsmätningar visar. Tre hade näst bäst överensstämmelse, medan operatörerna Tele2 och Telenor tenderade att överskatta
sin täckning i större utsträckning än övriga operatörer.
PTS kan se en tendens till att de smarta telefonerna generellt presterar något
sämre än de traditionella mobiltelefonerna, vilket beror på att de har sämre
antenner.
Det finns flera faktorer som påverkar mobiltäckningen:


Kartan anger täckning utomhus,
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Kartan baserar sig på en teoretisk datorberäkning,



Olika faktorer som kan påverka såsom: vegetation, kuperad terräng,
byggnadens konstruktion, var man befinner sig (utomhus, inomhus, i en
källare), valet av radiomottagare (telefon, surfplatta, modem) och antalet
samtidiga användare i området.



Olika nivåer av täckning för tal respektive data.

3.3.2.6

Leverantörer av trådlösa nät i Borås kommun

I princip används 2G-nätet för röst- och M2M-kommunikation(maskin till
maskin), 3G-nätet för röst-, data och M2M-kommunikation samt 4G-nätet
enbart för datakommunikation. Uppgifter nedan om yttäckning, befolkningstäckning och hastighet kommer från respektive leverantör. Nedan redovisas den
sammantagna täckningen för leverantörens samtliga nät. Täckning och kapacitet
för 4G är som regel god i tätorter och längs större vägar, medan 4G ger mycket
låg kapacitet på landsbygd, ofta bara 1-3 Mb/s - om det finns täckning.
Nedan listas de operatörer som tillhandahåller trådlösa datanät i Borås kommun.
Mobiloperatör: Net1

Net1 använder NMT 450-frekvensen för sitt 3G-nät och täcker över 95 procent
av Sveriges yta och 98,2 procent av befolkningen. På grund av att nätet bygger på
frekvensen 450 kHz, ger det en relativt låg datahastighet om 1-7 Mbps. Under
hösten 2015 lanserade Net1 ett helt nytt 4G-nät på 450-bandet, med samma
täckning som på 3G. Datahastigheterna uppges bli 5-25 Mbps med en
maxhastighet på 35 Mbps. Teracom ansvarar för driften av nätet.
Net1 har mycket god eller god täckning i hela kommunen, även i de områden där
övriga operatörer har problem med täckningen. Nätet är svagast i nordväst runt
Sandhult och Hedared. Net1 har god eller mycket god täckning i de
landsbygdsområden som har sämst ADSL i Borås kommun.
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Mobiloperatör: Tele2

Tele2 har ett eget 2G-nät, samverkar med Telia om 3G-nätet och med Telenor
på 4G-nätet. Näten ger relativt god täckning, men det finns ett antal
problemområden som tex Komlösa, Tärby, vid Äspered/Tolken, Hulu/Ljushult
och från Viared ner mot Seglora samt väster och öster om Öresjö. Vita fläckar
finns runt Tolken och vid Björkhult. Dessa områden stämmer väl överens med
de områden där det även finns stora brister vad gäller bredband via ADSL.
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Telenor har ett eget 2G-nät, samverkar med Tre på 3G-nätet och med Tele2 på
4G-nätet. Näten ger relativt god täckning, men det finns flera problemområden
som tex Komlösa, Tärby, vid Äspered/Tolken, Hulu/Ljushult och från Viared
ner mot Seglora samt lokalt väster och öster om Öresjö. Dessa områden stämmer
väl överens med de områden där det finns brister vad gäller bredband via ADSL.
Telenor har enligt den egna kartan inga vita fläckar inom Borås kommun.
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Mobiloperatör: Telia

Telia har ett eget 2G-nät, samverkar med Tele2 på 3G-nätet och har ett eget 4Gnät i Borås kommun. Näten ger god täckning, men det finns några
problemområden som tex Hulu/Ljushult, väster om Viskafors, norr om
Bredared och vid Tämta. Dessa områden stämmer väl överens med några av de
områden där det även finns brister vad gäller bredband via ADSL. Telia har,
enligt den egna kartan, inga vita fläckar i Borås kommun.
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Mobiloperatör: Tre (3)

Tre har inget 2G-nät eftersom man startade företaget vid introduktionen av 3G.
När det gäller 3G-nätet samverkar man med Telenor, medan man har ett eget
4G-nät. Näten ger relativt god täckning i de flesta tätorterna, men det finns
många mindre problemområden på landsbyden, som tex Avelstomten, Komlösa,
Tärby, söder om Äspered och Tolken, mellan Gånghester och Dalsjöfors, mellan
Målsryd och Dannike, i Hulu-/Ljushults-området, i Kinnarumma-området,
väster om Viskafors, norr om Sandared/Sjömarken, mellan Sandared och
Hedared, söder om Vänga, mellan Vänga och Borgstena, ett stort område väster
om Öresjö och öster om Öresjö. Dessa områden stämmer väl överens med de
områden där det finns stora brister vad gäller bredband via ADSL, men Tre har
även brister i områden som normalt har bra bredband via ADSL. Vita fläckar
finns i Hulu-/Ljushults-området, väster om Viskafors, mellan Sandared och
Hedared samt väster och öster om Öresjö.

Figur 1

Generella iakttagelser och slutsatser

Samtliga mobiloperatörer säger sig ha byggt ut sina 4G-nät i Borås. Det som
återstår nu är löpande anpassning av näten efter kapacitetsbehov och
kundefterfrågan. Täckningen är som regel god i tätorter och utmed de större
vägarna, men blir sämre på landsbygden. Det är tydligt att kuperade områden på
landsbygd har sämre täckning och det är också här man hittar de vita fläckarna.
Ingen leverantör har bra täckning i hela kommunen. Bor man på landet får man
studera de olika leverantörernas täckningskartor där man bor för den tjänst man
är ute efter. Är det mobilsamal man är ute efter så ska man välja efter täckning på
2G/3G och är det mobilsurf man vill ha, ska man studera täckningen på 3G/4G.
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3.3.3

Trådlösa nät i kommunen – WiFi

3.3.3.1

Inledning

3.3.3.2

Tillgängliga WiFi-nät

Där det finns många abonnenter som samtidigt vill använda trådlös datakommunikation, så har mobilnäten svårt att räcka till. Det kan tex gälla de centrala
delarna av Borås, på arenor och vid större evenemang som ”Sommartorsdagarna”. För att avlasta mobilnäten och ge användarna mer kapacitet, kan man
installera trådlösa WiFi-nät. När det gäller WiFi så kan det även kallas bla
surfzoner, hotspots, WLAN och accesspunkter.
Det finns inga publika fria WiFi-nät i Borås. De flesta WiFi-nät är knutna till att
det finns ett kundförhållande.
-

Det finns fritt WiFi-nät för besökare i samtliga landstingets lokaler i
Borås kommun.

-

Kulturhuset har gratis WiFi för alla med bibliotekskort.

-

Många restauranger/caféer och samtliga hotell har gratis WiFi för sina
gäster.

-

Net1 erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

-

Telenor har tidigare haft satsning på surfzoner ihop med The Cloud. Det
går dock inte att nyteckna abonnemang där det ingår WiFi from
december 2014.

-

Tele2 erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

-

Telia har ett dussin WiFi-installationer på bensinmackar, några större
butikskedjor, sjukhuset de större idrottsarenorna samt Saltmads Camping.

-

The Cloud är specialiserad på att erbjuda WiFi i samarbete med tex
butikskedjor. De har ett halvdussin surfzoner i Borås, varav hälften går
under avtalet med det trådlösa högskolenätet Eduroam. Totalt finns
2 000 accesspunkter i Sverige.

-

Tre (3) erbjuder inte sina abonnenter tillgång till WiFi ”på stan”.

3.3.3.3

Kollektivtrafik

Västtrafiks Buss 100 mellan Borås och Göteborg, uppgraderats våren 2015 så att
bussen har kontakt med 4G-nätet, medan resenärerna kopplar upp sig mot
bussens WiFi. Planer finns att erbjuda denna service på fler pendellinjer och att
installera WiFi på busshållplatser.
Det är enbart SJ:s snabbtåg och dubbeldäckare som har ”Internet ombord”.
Dessa tåg går inte genom Borås.
3.3.4

Planerad IT-infrastruktur via fiber

Inledning
De två leverantörerna SplitVision och Telia har ambitiösa utbyggnadsplaner i
tätort fram till år 2020. En annan stor aktör, IP-only, som tidigare inte ägt nät i
Borås, har under 2016 gått ut med erbjudande om ”villafiber” i några tätorter i
Borås. IP-only köpte Bynet 2015 och de finns etablerade som leverantörer till
några fiberföreningar i Borås. Bynet var den största aktören vad gäller fiber på
landsbygden.
Fiberföreningar

Borås kommuns fiberföreningar har omfattande utbyggnadsplaner för landsbygd
och vissa tätorter. Redan idag finns fem fiberföreningsnät etablerade: Tämta
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Fiber, Borgstena Fiber, TKF Fiber, Sundholmen Fiber och Seglora Fiber.
Fiberföreningarna har i snitt 200 medlemmar. Kompletterat med de
fiberföreningar som står i begrepp att starta sina utbyggnader nu, så täcker
fiberföreningarna i 90-95% av Borås landsbygd.
SplitVison

Borås Elnät AB fick hösten 2014 i uppdrag Kommunfullmäktige i Borås Stad att
via sitt Stadsnät, SplitVision, bygga ut fibernät i samtliga Borås 21 tätorter. Detta
för att nå regeringens bredbandsmål att 90 % av befolkning och företag bör ha
tillgång till 100 Mb/s bredband år 2020. Utbyggnaden påbörjades våren 2015 och
beräknas kosta ca 400 Milj kr. Investeringen görs på kommersiella grunder, utan
tillskott av skattepengar. Aktuella utbyggnadsområden presenteras löpande, med
ca ett års framförhållning.
Telia

Telia har inga för Borås Stad kända utbyggnadsplaner, utan man går succesivt ut
med erbjudanden om fiber i utvalda mindre områden med ca tre månaders
framförhållning. Utbyggnaden sker på kommersiella grunder.
Com Hem

Com Hem har inga för Borås Stad kända utbyggnadsplaner, utan man bygger ut i
enskilda hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Som regel är det kabel-TV
nät som uppgraderas till DOCSIS2/3, för att erbjuda kunderna snabbt bredband.
Tekniken används i befintliga nät, nyinstallationer är ovanliga.
Övriga nätägare

Det finns inga fler kända aktörer som äger fibernät med omfattning i Borås
kommun, där man vänder sig med breda erbjudande till hushåll och företag. Ett
nytt företag, Fibertjänst, har etablerat sig som spelare på villafibermarknaden.
Dock uppger man att näten kommer att säljas till Skanova, så snart de blivit klara.
3.4

Tillgängliga tjänsteleverantörer

3.4.1

IT-infrastruktur

Fibernät

I Borås kommun finns det i huvudsak två leverantörer som man som företag kan
hyra svartfiber eller kommunikationskapacitet av, Telia och Stadsnätet
SplitVision. Båda leverantörerna har fiber i merparten av tätorterna. Se även
kapitel ” 3.3.1 Nätägare”. Medan Telia äger ett nationellt datanät så är SplitVision
lokalt verksam och äger inte infrastruktur utanför kommungränsen. Här
samverkan man med Västlänk och Netwest samt andra operatörer, för att
leverera kommunikationstjänster utanför kommungränsen.
Övriga kommunikationsoperatörer som IP-only, Telenor, Tele2, NetAtOnce mfl,
samverkar med Telia eller SplitVision för att erbjuda kommunikationstjänster till
sina kunder i Borås.
De fem fiberföreningar i Borås kommun som är klara med sina nät, har lagt ner
22 mil fiberkabel. Denna finns dock i huvudsak på landsbygd. Fiberföreningarna
behöver samverka med annan part för att med svartfiber kunna nå utanför eget
område. Kapacitet kan dock köpas från föreningens Kommunikationsoperatör.
Mobila tele- och datanät

Samtliga mobiloperatörer på markanden är verksamma i Borås och erbjuder
mobila tele- och bredbandsnät i Borås kommun. De har olika täckningsgrad i
olika delar av kommunen. Man får därför välja den leverantör som har bäst
täckning på den plats och den tjänst man vill ha tillgång till vad gäller telefoni och
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mobilt bredband. Se även Bilaga 1 ”Rapport för mätningar inom Borås kommun,
Täckningskollen” samt ”http://tackningskollen.se/pro/boras”.
3.4.2

Tjänster

Det finns två stora kommersiella leverantörer av kommunikationstjänster
(svartfiber, kapacitet) på fiberburna bredband i Borås kommun, SplitVision och
Telia. Då de som Kommunikationsoperatörer även har en ett antal tjänsteleverantörer knutna till sig, kan en kund som anslutit sig till ett av dessa nät välja
ur tjänsteleverantörernas utbud av IP-telefoni, bredband och TV, s.k. Triple Play.
Då samtliga nationella Kommunikationsoperatörer har noder i sina backbonenät
i Borås, kan dessa (IP-only, TDC, Tele2, DGC) direktansluta en kund via
SplitVision eller Telia, för att sälja sitt tjänsteutbud till företag i Borås.
3.5

Bristområden

3.5.1

Inledning

Utvecklingen mot internetbaserade tjänster för såväl privatpersoner som företag
har gått mycket snabbt. Idag används bredbandsuppkopplingen till internet för
såväl privata som offentliga e-tjänster, telefoni, TV, sociala media, traditionella
tjänster som surf och e-post och för att använda molntjänster för fillagring eller
applikationsdrift.
Den hastighet om 2 Mbps som idag erbjuds i de radiolänkanslutna
telestationerna, räcker bara för att ta del av enklare tjänster på internet, men inte
de mer avancerade. I de kopparanslutna telestationerna erbjuds dock max 256
kbps och det räcker knappt för att privatpersoner ska kunna ta del av basutbudet
på Internet, såsom E-post och surf och det räcker inte till för att bedriva företag.
3.5.2

Genomförda bredbandsprojekt med statligt och regionalt stöd

Under 2006 färdigställdes utbyggnaden av ADSL på de sista 13 av Borås 52
telestationer. Utbyggnaden, som kostade 10,2 Mkr, bekostades av staten via de
s.k. Rosengren-pengarna. Borås Stads medfinansiering var 1,1 Mkr.
Västra Götalandsregionen, som fördelade Rosengren-pengarna, satte av medel
för gemensamma behov inom Västra Götaland. För dessa upphandlades 2005 ett
ortssammanbindande nät och redundanssträckor för att stärka
fiberinfrastrukturen i Västra Götaland. Kommunhuvudorter fick två oberoende
fibervägar in och sjukhusorter tre vägar in. Utbyggnaden avslutades 2007.
3.5.3

Stamnätsstödet samt vita och grå fläckar

Västra Götalandsregionen har genom UBit-gruppen tagit fram ”Strategi för ITinfrastruktur, Bredbandssamordning i Västra Götaland”, som antogs av
Regionfullmäktige 2009. I denna beslutas att sätta av 30 Mkr per år under fem år,
för att genom det s.k. Stamnätsstödet bygga bort de vita och grå fläckar, där
förutsättningarna för bredband är sämst. ”Bredbandsstrategi 2.0, Västra
Götalands län” antogs av Regionstyrelsen för Västra Götaland i september 2015.
Här beslutas att förlänga det ovan angivna stödet för att bygga bort de nu
identifierade bredbandsbristområdena och ge tillgång till såväl fast som mobilt
bredband, med god kapacitet, i hela Västra Götaland.
Med vita fläckar avses områden där det inte går att beställa fast bredbandsuppkoppling via tex ADSL. Med grå fläckar avses kopparanslutna och radiolänkanslutna telestationer där det endast går att beställa ADSL-anslutning med
begränsad hastighet 0,25–2 Mbps.
Stamnätstödet är till för att skapa fiberanslutningspunkter på landsbygd som
ansluter ett lokalt fibernät till de nationella fibernäten, så att man kan få tjänster
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som IP-telefoni, bredband och TV i det lokala fibernätet. Stamnätsstödet
omfattar områden som kategoriseras som vita eller grå fläckar.
UBit-gruppen (Utveckling av bredbandig IT-infrastruktur i Västra Götaland),
som tagit fram Västra Götalands ”Strategi för IT-infrastruktur”, består av
företrädare för Regionutveckling på Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, en
kommunrepresentant per Kommunalförbund, Coompanion, Leader och hela
Sverige ska leva.
3.5.4

Borås kommuns vita och grå fläckar

Då samtliga telestationer är utbyggda med ADSL, finns det inga uttalade vita
fläckar inom Borås kommun. Det hindrar inte att det kan finnas enskilda hushåll
som inte kan beställa ADSL pga. dåliga ledningar eller för långa ledningsavstånd
(över 3-5 km) från hushållet/företaget till telestationen. VDSL ger NGAkapacitet (Next Generation Access), dvs 30 Mbps, på ett avstånd av max 500 m
från telestationen och installeras bara på fiberanslutna telestationer.
I de områden där man har dåligt ADSL, så har man som regel även dålig
täckning för mobilt bredband.
Följande telestationsområden betecknas som ”grå fläckar” i bredbandssammanhang, då stationerna har ADSL, men med otillräcklig kapacitet, eftersom de
är kopparanslutna eller radiolänkanslutna. Telestationsområden med koppar- eller
radiolänkanslutning är markerade med tjockare röd linje i figuren nedan.

Figur 2

Hushåll och företag inom teleområdena i tabellen nedan och kartan ovan kan
bara få anslutning med begränsad kapacitet. Med ”best effort” avses att det inte
finns någon garanterad leverans utan man får den hastighet kablarna klarar hos
respektive kund.
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Borås ”grå fläckar”. Koppar- och radiolänkanslutna telestationer
Teleområdesnamn
Tämta (TÄA)
Ljushult (LJHT)
Björkesjön (BKSN)
Avelstomten (AVE)
Tärbyås (TBS)
Hulud (HUU)
Komlösa (KLÖS)
Seglora (SEGL)

Hastighet
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL (max 2 Mbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 250 Kbit)
ADSL, Best effort (max 500 Kbit)

Stationsanslutning
Radiolänk
Radiolänk
Radiolänk
Radiolänk
Koppar
Koppar
Koppar
Koppar

Det finns ingen befolkningsstatistik som överensstämmer med telestationsområdena, men utifrån äldre abonnentuppgifter för ADSL så var det ca 525
hushåll som var anslutana till radiolänkstationer med begränsat bredband och ca
400 hushåll som var anslutna till kopparanslutna telestationer och hade mycket
begränsade bredbandsmöjligheter. Det undermåliga bredbandet gör det svårt att
ta del av offentliga och privata e-tjänster och försvårar möjligheterna till studier i
grund- och gymnasieskolan, utesluter deltagande i distansutbildningar samt gör
det mycket svårt att bedriva företag i dessa orter eller arbeta hemifrån.
3.6
Nedläggning av kopparnät, stolplinjer, telestationer
TeliaSonera har sedan länge aviserat att man kommer att lägga ner ca hälften ca
de 2000 kopparanslutna telestationerna fram till 2020. I första hand lägger man
ner små stationer med färre än 50 abonnenter och telestationer som inte är
fiberanslutna. En omfattande nedläggning kommer också att ske vad gäller s.k.
stolplinjer med telefontråd. På många ställen ligger dessa ledningar fortfarande på
marken sedan stormarna Gurun och Per. De stationer som är anslutna med fiber
och har ett större befolkningsunderlag, kommer man att behålla ”tills vidare”.
I de telestationsområden där fiberföreningarna bygger ut med fiber på landsbygd,
blir telestationen i praktiken överflödiga för privatpersoner och företag. De
telestationer som har fiber kommer att finnas kvar och har ett värde som
fiberanslutningspunkter och i vissa fall för att koppla vidare trafik från
mobilmasterna i fibernätet.
Borås Stad fick i februari 2016 meddelande från Telia att telestationerna i
Almenäste, Avelstomten, Draered, Hulud, Komlösa, Seglora och Tärbyås,
kommer att läggas ner 2017-05-31. Nedläggningen rör ca 250 hushåll/företag.
Abonnenterna erbjuds ersättningslösningar över mobilnätet. Då täckningen ofta
är dålig i dessa områden, kan det blir stora begränsningar i bredbandstjänsterna
för dessa abonnenter.
Nedläggningen väntas dock få liten inverkan, då det finns fiberföreningar som
redan är klara med sina nät i områdena Avelstomten (Borgstena Fiber),
Komlösa/Tärbyås (TKF Fiber), Seglora (Seglora Fiber), som kan erbjuda
fiberuppkoppling. Fiberföreningen ar är på gång att startas upp i Draered
(Darered-Äspered Fiber), Hulud (Ljushult/Hulu Fiber)och delar av Almenäset
(Bredared Fiber).
3.7
Byte från analoga till digitala trygghetslarm
När kopparledningarna försvinner för att stolplinjer tas ner och telestationer
läggs ner, så upphör de analoga trygghetslarmen att fungera. Det ligger på
kommunernas ansvar att gå över från analoga trygghetslarm till digitala
trygghetslarm. Borås Stad färdigställde utbytet av samtliga 3 500 analoga
trygghetslarm, till digitala trygghetslarm, under hösten 2015. De digitala
trygghetslarmen går på 2G- och 3G-näten. Den mobila uppkopplingen har valts
då den har viss batteribackup inbyggd och är helt oberoende av vårdtagarens
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bredbandsutrustning för ADSL/fiber. Det är idag för dyrt att sätta upp egen
fiber/ADSL för trygghetslarmet.
3.8
Förstudie av fiberföreningsindelning
Borås Stad fattade hösten 2011 beslut i Kommunfullmäktige om utbyggnad av
stamnätsanslutningar i de åtta bredbandsbristområdena och genomförde därefter
informationsmöten om fiberutbyggnad. Mötena gav ett stort gensvar och en god
samverkan byggdes snabbt upp med de allt fler fiberföreningar, som successivt
bildades. Våren 2012 genomfördes, tillsammans med Bynet, en studie av hur en
lämplig indelning av Borås landsbygd skulle kunna se ut, för att täcka in hela ytan
med fiberföreningar. Med den som utgångspunkt fortsatte arbetet tillsammans
med fiberföreningarna.
Det har dock visat sig vara svårt att rita upp kartan först och sedan hitta
fiberföreningar som kan ta sig an ett specifikt område. Istället har vi tagit till vara
på de lokala initiativ som tidigt tog fart i de åtta bristområdena. Sedan har nya
fiberföreningar vuxit upp runt dessa fiberföreningar. Idag finns 13 aktiva fiberföreningar i Borås kommun, varav fem är färdiga med sina nät. Fyra av dessa
föreningar har byggt ut sex av Borås bristområden. De återstående föreningarna
väntar på beslut om bidrag från Länsstyrelsen, vilket väntas meddelas under
andra kvartalet 2016. Ljushult/Hulu Fiber omfattar de två återstående
telestationsområden, som utgör bredbandsbristområden, för vilka Borås Stad
kommer att upphandla stamnätsanslutningar.
Fiberföreningarna har visat ett stort ansvar när det gäller att samverka om
gränsdragningen sins emellan, så att det inte blir några vita fläckar mellan
fiberföreningarna.
Nuvarande indelning i fiberföreningsområden framgår av Borås fiberföreningskarta nedan. Aktuell karta finns på ”karta.boras.se/webb”, markera
”Fiberföreningar” i menyn till höger.
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Nuvarande fiberföreningar täcker in så gott som hela kommunen, med undantag
för områdena runt Tosseryd/Sörbo och Aplared/Målsryd/Dalsjöfors och
Rydboholm/Viskafors.
3.9

Områden där nät inte bedöms komma till stånd på
marknadsmässig grund

3.9.1

Borås Bristområden

Borås kommun bedöms av Västra Götalandsregionen har åtta bredbandsbristområden, s.k. grå fläckar. Dessa redovisas i kapitel 3.5.4. Bristområdena ligger
inom områden som inte är kommersiellt lönsamma för leverantörer att bygga ut
eller underhålla på kommersiell grund. Bristområdena innehåller inga tätorter och
är relativt glest befolkade. Den kuperade terrängen gör det svårt att åstadkomma
en god radiotäckning för 3G/4G. Markförhållandena är ofta ogynnsamma, med
sten- och blockterräng, vilket ger en hög andel schaktning för att lägga ner kanalisation för fibern. Därmed blir anläggningskostnaden högre än i bättre marker,
där man ofta kan plöja ner kanalisationen till stora delar.
Vi bedömer inte att det på kommersiell grund kommer ske en utbyggnad av fiber
eller mobilt bredband på 4G, med god täckning och kapacitet, utanför tätorterna.
3.9.2

Övrig landsbygd

PTS och Jordbruksverket, har i reglerna för ansökan om pengar från ”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband”, enats om att all bebyggelse
utanför tätort omfattas av stödet. De anser det inte troligt att en utbyggnad på
landsbygd utanför tätort kommer att göras på kommersiella grunder före 2017.
Borås Stad gör ingen annan bedömning.
3.9.3

Tätorter

Tätorter omfattas inte av Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband.
Samtliga tätorter bedöms dock ha fått fiber år 2020. Det beror på dels på att
Stadsnätet SplitVision fått i uppdrag av ägaren Borås Stad att bygga ut med fiber i
Borås kommuns 21 tätorters till 2020, dels på att intresset för att bygga ut i tätort
ökade inom SplitVisions uppdrag, från leverantörer som IP-only och Telia och
dels på att Borås fiberföreningar omfattar tätorterna Borgstena (klar) samt
Bredared och Sandhult.
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Kommunal påverkan på bredbandsarbetet

Nedan ges exempel på hur kommunen på olika sätt ger förutsättningar för de
aktörer som investerar i infrastruktur för bredband och kommunikation i form av
tex optofibernät och mobilnät.
4.1
Samordning av marknadens grävande aktörer
Borås Stad har en samordningsgrupp för grävarbeten som kallas GET-gruppen
(Gata, El, Tele). Gruppen träffas två gånger per år för att informera varandra om
kommande projekt och därmed ge möjlighet till samförläggningar. Olika enheter
inom Borås Stad (Planavdelning, Markavdelning, Gatuavdelning, Parkavdelning)
presenterar de projekt man jobbar med, som kan ge möjlighet till samförläggning
eller på annat sätt påverka de som har ledningar i marken eller luften. De projekt
som presenteras kan röra nya utbyggnadsområden, förändringar av olika plandokument, anläggning av vägar och cykelvägar samt planerade VA-arbeten,
gatuarbeten, beläggningsarbeten, belysningsarbeten mm. Övriga deltagande
företag är: Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Sandhult-Sandared
Elektriska ek. för, Skanova AB och Vattenfall AB. Dessa företag presenterar på
liknande sätt sina planerade byggnationer för det närmaste året. Utöver GETmötena sker direktkommunikation mellan företagen vid specifika projekt.
Genom informationsutbytet i GET-gruppen säkerställer man att de ledningsdragande företagen har den information som behövs för att förse nya utbyggnadsområden med el och kommunikation.
4.2
Tillståndsprocessen för anläggning av ledningsnät
För den som skall lägga ner en ledning, tex VA, el- eller fiberkabel i tätbebyggt
område, behöver ett antal tillstånd. Processen för detta beskrivs nedan.
4.2.1

Markupplåtelse

Stadskansliets Markavdelning hanterar markupplåtelse för mark ägd av Borås
Stad. Markavdelningen bevakar även om det finns arrenden som berörs och
upplyser då sökanden om vem man ska kontakta för att få tillstånd av
arrendatorn. Markupplåtelsen regleras genom ett markavtal. Markavtal tecknas
som regel inte i tätorter.
4.2.2

Schaktöppningstillstånd

Om schakten gäller gatu- eller parkmark, så ska schaktöppningstillstånd inhämtas
från Tekniska Förvaltningen och trafikanordningsplan lämnas in. Schaktning
används som samlingsnamn för anläggningsmetoder som schaktning med grävmaskin, plöjning, kedjegrävning, spårfräsning, micro trenching osv.
Tekniska Förvaltningen har ett system för att handläggning av schaktöppningstillstånd (f.n. Infracontrol). Ledningsägaren ansöker direkt i detta system, som
innehåller:
- Schaktöppningstillstånd enligt Tekniska Förvaltningens regler och taxor.
- TA Tillfällig trafikanordningsplan.
- Anmälan om återställning
- Beställning av återställning till upphandlad entreprenör, f.n. Servicekontoret.
- Nya entreprenörer ges genomgång/utbildning i hur systemet fungerar.
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4.2.3

Krav på förläggningsmetod för kommunikationskablar

Förläggning av rör för el och VA är reglerad i lag. När det gäller förläggning av
kanalisation för kommunikationskablar finns ingen tvingande lagstiftning och i
dagsläget ställer inte Borås Stad några krav på förläggningsmetod när schaktöppningstillstånd ges.
För att kvalitetssäkra förläggningen av rör för kommunikationskablar, så att de
bla kommer på rätt djup för viss marktyp och beläggning, bör det i schaktöppningstillståndet inarbetas krav på att viss förläggningsmetod följs.
Arbete med att komplettera anvisningarna för schaktöppningstillståndet, med
krav på förläggningsmetod, pågår på Tekniska förvaltningen. Lämpligen kan
någon av de etablerade förläggningsstandarderna, såsom KJ41:15 (eller senare)
användas i väntan på att den nationella standarden, som tas fram under ledning
av PTS, blir klar.
4.2.4

Återställningskostnader vid schaktning

Alla återställningsarbeten av hårdgjorda ytor såsom asfalt, platt- och stenläggning,
skall utföras av den entreprenör Borås Stad har upphandlat ramavtal med, f.n.
Servicekontoret. Återställningsarbetet omfattas av en tioårig garanti. Kostnad för
återställning och villkor för schaktöppningstillstånd etc., finns på Borås Stads
webbplats. Taxorna är satta så att det är dyrare att schakta i ny asfalt, för att
stimulera till framförhållning och samförläggning, för att minimera trafikstörningarna samt för att den som schaktar skall stå för den kostnad som schakten
orsakar under beläggningens livscykel.
4.2.5

Intrångsersättning

Den ledningsägare som får ett markavtal för att lägga ner en ledning, betalar en
intrångsersättning. Intrångsersättningen är en engångskostnad.
4.2.6

Ledningsrättskostnad

Borås Stad debiterar ingen årlig kostnad för rätten att ha ledning i Borås Stads
mark.
4.3
Tillståndsprocess för teknikbodar och master
Med teknikbodar avses transformatorstation, telestation, nodhus för fibernät och
teknikbod för mobilmast/mobiltorn samt för själva masten/tornet i sig. I så gott
som samtliga fall krävs även tillstånd enligt föregående kapitel, vid anläggning av
teknikbodar och mobilmaster.
4.3.1

Placering

Teknikbodar skall i första hand placeras på vad som i detaljplanen kallas för Eområden. Dessa är speciellt avsatta för tex transformatorstationer, nodhus och
mobilmaster. I övrigt kan park- och naturmark användas. Det är dock svårt att få
tillstånd för en teknikbod på tomtmark, då det begränsar användingen av marken
och sänker värdet på densamma.
4.3.2

Bygglov

För att sätta upp en teknikbod, mobilmast etc., krävs det bygglov. Detta söks på
Samhällsbyggnadsförvaltningens Bygglovsavdelning. Miljöförvaltningen är
remissinstans för bygglov. Här finns önskemål från marknadens parter om en
snabb handläggning. I Plan och Bygglagen (PBL) rekommenderas bygglovs-
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hantering ta högst 10 veckor. Borås Stad har ett i KF antaget mål, om att ett
bygglov ska handläggas inom 8 veckor.
4.3.3

Arrende

För uppförande av teknikbod och mast på Borås Stads mark, tecknas ett
arrendeavtal. Arrendeavtalet reglerar markens användning samt den årliga
kostnaden. Stadskansliets Markavdelning tecknar arrendeavtal.
4.4

Alternativa förläggningsmetoder

4.4.1

Bakgrund

Traditionellt har man grävt eller plöjt ner kommunikationskablar. När man gräver
blir det breda schakter som kräver återställning på 1-1,5 meter asfalt eller mer.
Detta ger höga kostnader för anläggning av fibernät.
4.4.2

För- och nackdelar med alternativa förläggningsmetoder

Sedan ett antal år tillbaka finns så kallade alternativa förläggningsmetoder. Hit
hör tex spårfräsning och micro trenching. Dessa metoder ger avsevärt smalare
schaktbredd och därmed lägre återställningskostnader för asfalt, vid anläggning
av fiberoptiska bredbandsnät. Det ger i slutänden lägre anslutningskostnader för
slutkunden, vilket ger högre anslutningsgrad vid utbyggnad i tex villaområden,
vilket ökar nätägarnas incitament för utbyggnad.
Vid användning av alternativa förläggningsmetoder blir det avsevärt mindre
trafikstörningar då man fortfarande kan backa ut bilen från sin tomt, även om
man fräst ett spår i gatan. Det går däremot inte att köra över en traditionellt
grävd schakt förrän den är igenlagd.
Alternativa förläggningsmetoder kan således bidra till att öka utbyggnadstakten
av fibernätet, minska störningarna i trafiken och i förlängningen underlätta
uppfyllnadet av målen i regeringens bredbandsstrategi.
Det finns dock flera nackdelar med alternativa förläggningsmetoder:
- Den utrustning som finns idag klarar inte att förlägga kanalisationen på
det djup som anges i tex Elbranschens förläggnignsstandard KJ41:15 eller
SSNf’s Robusta nät och noder.
- Vid traditionell schaktning ser som regel grävmaskinisten det signalband
som ligger ovanför kanalisationen eller själva kanslisationen och undviker
avgrävning.
- När man sågar eller fräser i asfalt så går klingan rätt igenom allt som
ligger i marken.
- De flesta alternativ förläggningsmetoder kräver att det är ny asfalt och
fint material i vägbanken, för att inte asfalten ska fläkas upp och ge lika
mycket återställnings om vid grävning.
- Borås Stad har krav på 10 års återställningsgaranti. Idag finns mycket liten
erfarenhet av hur återställningar efter alternativa förläggningsmetoder ser
ut efter 5-10 år.
4.4.3

Acceptans av alternativa förläggningsmetoder

Då det inte finns någon längre erfarenhet av hur länge smala asfaltåterställningar
håller efter spårfräsning eller med specialmassa vid micro trenching, så finns det
en utbredd skepsis mot dessa metoder och många kommuner tillåter dem inte.
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Bredbandsforums s.k. ”Robusthetsgrupp” har uppmärksammat PTS på att denna
problematik finns. PTS har därför tillsatt arbetsgruppen ”Robust fiberanläggning”, bestående av branschens parter, för att komma fram till standarder och
rekommendationer vad gäller:
- Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät
- Vägledning för metodval och förläggningsteknik
- Fiberanläggningscertifikat.
Borås Stad deltar i och följer detta arbete, i avsikt att senare inarbeta resultatet i
egna anvisningar.
4.4.4

Borås Stads ställningstagande

Tekniska förvaltningen har studerat de alternativa förläggningsmetoderna och har
kommit fram till att de inte lämpar sig i centrala Borås, där det finns en mängd
ledningsägare och det är osäkert var äldre ledningar går. Däremot godkänner man
alternativa förläggningsmetoder på försök i villaområden och i flertalet tätorter
och har arbetat in alternativa förläggningsmetoder i sina grävanvisningar.
I övrigt följer vi det arbete Bredbandsforum och PTS bedriver vad gäller
alternativa förläggningsmetoder och standardisering av förläggning av
optokablage.
4.5

Tillträde till mark och kanalisation

4.5.1

Marktillträde

Borås Stad är en stor markägare och strävar efter att ge det marktillträde det finns
behov av, för att ge bra förutsättningar för att fibrera Borås kommun. Dock får
hänsyn tas till var ledningar dras så att de inte blockerar exploaterbar mark eller
leder till stora kostnader för flyttning av ledningar.
4.5.2

Kanalisationstillträde

För att öka takten i och minska kostnaderna för bredbandsutbyggnaden, har EU
fattat beslut om det s.k. ”Grävdirektivetet/Utbyggnadsdirektivet” (2014/61/EU,
2014-05-15). I Sverige kräver denna anpassning av Lagen om elektronisk
kommunikation, Väglagen, Ledningsrättslagen samt Plan och byggförordningen
(2011:338). Dessa lagändringar träder i kraft i juli 2016 och kommer på ett
påtagligt sätt att påverka Borås Stad med bolag, i egenskap av ledningsägare.
Konkret handlar lagändringarna om följande åtgärder för att underlätta
bredbandsutbyggnaden:
 Tillträde till fysisk infrastruktur. En nätinnehavare ska mot marknadsmässig
ersättning och på skäliga villkor i övrigt medge tillträde till fysisk
infrastruktur på begäran av en bredbandsutbyggare.
Kommentar: Detta omfattar samtlig kanalisation som Borås Stad med bolag
äger samt fastighetsnät. Speciella undantag finns och tvister kommer att
hanteras av PTS.
 Samordning av bygg- och anläggningsprojekt. En nätinnehavare som utför ett
bygg- och anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med
offentliga medel, ska på skäliga villkor medge samordning av projektet
och en bredbandsutbyggares projekt, om bredbandsutbyggaren begär det.
Kommentar: Detta omfattar i princip samtliga anläggningsprojekt som
Borås Stad med bolag genomför. Viss samordning sker idag genom
informationsmöten i den s.k. GET-gruppen. Denna består av de
offentliga och privata ledningsägarna i Borås kommun. Samordningen
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och informationen i denna grupp kommer att behöva utvecklas för att
motsvara lagkraven.
Tillskapandet av en informationspunkt. Det ska finnas en informationspunkt
genom vilken information om nätinnehavarens befintliga fysiska
infrastruktur samt planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt
kan göras tillgänglig elektroniskt för bredbandsbyggare.
Informationspunkten ska innehålla information om tillstånd som kan
behövas för utbyggnad av bredbandsnät och om hur man söker dessa
tillstånd.
Kommentar: Detta kräver sannolikt att alla ledningar och kanalisationer
kommun och bolag har, redovisas på ”Ledningskollen”. Vi måste även
kunna redovisa vårt innehav av ledig kanalisation samt tydliggöra hur
ansökningsprocessen för nödvändiga tillstånd ser ut.

Sammanfattningsvis kommer ledningsägande parter i kommun och bolag att
såväl enskilt som i samverkan, behöva se över vilka förändringar som behöver
vidtas med anledning av ny lagstiftning.
4.6
Kommunala tomter säljs inkl. fiberanslutning
Fiber dras idag fram till samtliga nybyggnadsområden av Stadsnätet SplitVision
och/eller Skanova. När kommunen är exploatör förbereds fiberanslutning till
fastighet för att minimera efterkommande grävarbeten. Kommunen kan inte
ställa krav på att privata exploatörer skall göra detsamma.
4.7
Kommunen som fastighetsägare
Kommunens fastighetsbolag har idag fiberanslutit så gott som samtliga fastigheter och erbjuder sina hyresgäster ett öppet nät med ett varierat tjänsteutbud. I
vissa fastigheter finns gamla avtal om kabel-TV, vilka avvecklas då kontrakten går
ut.
4.8
Upphandling av bredbandstjänster för kommunen
Stadskansliet avtalar om all kommunikation för Borås Stads förvaltningars behov.
Idag är så gott som samtliga ägda och förhyrda verksamhetslokaler anslutna med
svartfiber. För lokaler med ett fåtal anställda och lokationer med begränsad
varaktighet, kan andra lösningar väljas. Svartfiber och kapacitetstjänster samt
öppet nät (bredband, IP-telefoni, TV) för brukare i kommunala boenden,
upphandlas i konkurrens.
4.9
Samordning internt i kommunen
Flera av de ovan nämnda åtagandena eller arbetsuppgifterna sker i olika delar av
kommunens organisation. Enkelhet och tydlighet i ansökningsprocessen, gynnar
bredbandsutbyggnaden i kommunen. Åtgärder bör vidtas för att ge en enkel
samordnad information av vilka tillstånd som behövs och vilka kommunala
kostnader det finns för att anlägga ett bredbandsnät.
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5

Brister och behov

5.1

Bakgrund och nuläge

5.1.1

Bakgrund

Borås Stad gjorde år 2005 en infrastruktursatsning för att förse de sista 13 av 52
telestationerna inom kommungränsen med bredband via ADSL. Fem av
telestationerna anslöts med optofiber, fyra via radiolänk och fyra via koppar.
Därmed blev vi av med de sista ”vita fläckarna”. Upphandlingen kostade totalt
10,2 Mkr och bekostades i huvudsak av ”Rosengren-pengarna”.
5.1.2

Nuläge

EU Kommissionen publicerade 2010 ”Recommendation for Regulated Access to
NGA Networks”. Där sattes 30 Mb/s som minimistandard för Europeiska
datanät.
Idag erbjuds ADSL med en hastighet om max 30 Mb/s i fiberanslutna
telestationer, max 8 Mbps i de radiolänkanslutna telestationerna och 256 kb/s i
de kopparanslutna telestationerna. Dessa hastigheter får man bara nära
telestationen. Några kilometer bort sjunker hastigheten till 1-3 Mb/s. De
telestationsområden som ej har en fiberansluten telestation räknas i dag som
bredbandsbristområden, även kallat grå fläckar och behöver uppgraderas för att
uppfylla dagens behov.
Kommunstyrelsen fick 2011 i uppdrag att ta fram en ny IT-infrastrukturplan /
Bredbandsstrategi, ansöka om tillgängliga bidrag samt upphandla bredband för
att täcka befintliga bredbandsbrister. Borås Stad anslog 6 Mnkr till 8
bredbandsbristområden
Av de 8 bredbandsbristområdena har idag 6 försetts med fiber via
fiberföreningarna TKF Fiber, Borgstena Fiber, Tämta Fiber och Seglora Fiber.
Resterande två bristområden upphandlas när Ljushult/Hulu fiber fått sin
ansökan om att bygga fibernät godkänd av Länsstyrelsen.
Utvecklingen mot internetbaserade tjänster för såväl privatpersoner som företag,
har gått mycket snabbt. Idag används bredbandsuppkopplingen till internet för
såväl privata som offentliga e-tjänster, telefoni, TV, sociala media och
traditionella tjänster som surf och e-post. Den hastighet om 8 Mbps som erbjuds
i de radiolänkanslutna telestationerna räcker idag för att ta del av flertalet tjänster
på internet, men inte de mer avancerade. I de kopparanslutna telestationerna
erbjuds dock max 256 kbps och det räcker knappt för att privatpersoner ska
kunna ta del av basutbudet på Internet såsom E-post och det räcker inte för att
bedriva företag.
5.2

Behov av bredband de närmaste åren i Borås stad

5.2.1

Kommunen

Kommunens verksamhetslokaler är anslutna via fiber, med undantag av några
mindre verksamheter och lokaler under avveckling. Inom Borås Stad finns
många personalkategorier som arbetar utanför Borås Stads egna lokaler såväl i
tätort som på landsbygd. Det kan gälla personal inom Hemtjänsten, Tekniska
förvaltningen, Servicekontoret, Skogsavdelningen, SamhällsbyggnadsB 1703
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förvaltningen, m.fl. Dessa har behov av WiFi eller snabbt mobilt bredband, för
att komma åt sina system ute i fält.
5.2.2

Näringslivet

Vi ser ett ökat intresse för snabba internetuppkopplingar från näringslivet även
på landsbygden. Det kan gälla besöksnäring som stuguthyrning, gårdsbutiker,
internetbutiker, småindustri och webdesign. Lantbruket har fått förändrade
förutsättningar och måste komma åt internet eftersom det mesta av rapportering
till myndigheter, EU, slakterier, mejerier och foderföretag, numer sköts över
internet.
5.2.3

Hushållen

Hushållen har ett ökat krav på kommunikation över internet för att tex komma åt
privata och offentliga e-tjänster, distansarbete från hemmet, skolarbete inom
grund- och gymnasieskolan, distansutbildning vid universiteten, bredbands-TV
och streamingtjänster samt olika molntjänster för lagring av dokument, foton
osv.
På privatmarknaden går nu utvecklingen snabbt framåt vad gäller olika styr-,
larm- och övervakningstjänster för hemmet, när det gäller klimat, brand och
inbrott. Inom eHälso-sektorn lanseras olika tjänster för vård och omsorg i
hemmet, av både offentliga och privata vårdgivare.
Uppskattningsvis är det ca 1 000 hushåll eller 2 300 personer på landsbygd, som
har ett klart undermålig bredband som gör det mycket svårt att ta del av
offentliga och privata e-tjänster, annat än på en mycket basal nivå. Detta
försvårar möjligheterna till studier i grund- och gymnasieskolan, utesluter
deltagande i distansutbildningar på universitet samt gör det svårt att bedriva
företag.
5.2.4

Mobilt bredband

Allt fler har behov av att komma åt sin IT-miljö där de bor, verkar och vistas.
Många yrkeskategorier har ett mobilt arbetssätt där man använder digitala
hjälpmedel vid arbete utanför organisationens lokaler. Det ställer större krav på
de mobila bredbandsnätens täckning och kapacitet. Krav som dagens mobilnät
har svårt att leva upp till på landsbygden och i mindre tätorter.
5.2.5

WiFi

Tekniken i mobilnäten lämpar sig inte för många samtidiga uppkopplingar som
kräver hög kapacitet på en liten yta. Där det finns sådana befolkningskoncentrationer tillfälligt (tex Sommartorsdagarna) eller relativt ofta, bör WiFi-nät byggas
för att avlasta mobilnäten den tunga trafiken. Det finns en stor efterfrågan på
WiFi-uppkopplingar.
5.3
Underlag för prioritering av orter/områden
I Borås kommun fanns det åtta telestationsområden som av Västra
Götalandsregionen år 2011 definierade som bredbandsbristområden. Ett
bristområde är ett telestationsområde vars telestation ej är ansluten med fiber
utan med radiolänk eller koppar. Det gällde: telestationsområdena: Tämta,
Avelstomten, Komlösa, Tärbyås, Björkesjön, Seglora, Hulu och Ljushult.
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Borås Stad prioriterar i första hand en utbyggnad av bredband i dessa åtta
bristområden. Kommunfullmäktige beslöt 2011-08-18 att anslå 6 Mkr till
utbyggnaden av de åtta bristområdena samt att uppdra åt Kommunstyrelsen att
ta fram en IT-infrastrukturplan och ansöka om tillgängligt bredbandsstöd hos
Västra Götalandsregionen, 6 Mkr.
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5.4

Prioriteringsordning för utbyggnad på landsbygd

5.4.1

Investeringsmöjligheter

Enligt bestämmelserna för Västra Götalands bredbandsstöd, kan kommunen
investera i följande bredbandstekniker:
Dra fiber till telestationer
Många telestationer är små och kommer att läggas ner. Det går inte att få
garantier för att telestationen finns kvar mer än max fem år, även om kommunen
bekostar fiber fram till telestationen. Dessutom skulle detta resultera i en utbyggnad av ADSL som är en teknik med stora begränsningar i kapacitet och där
hastigheten faller snabbt med avståndet till telestationen. Därtill avvecklas
kopparnätet på landsbygden då stolplinjer behöver underhållas etc.
Dra fiber till mobilmaster för 4G
Vi behöver fibernäten för att få kapacitet och 4G-näten för att få mobilitet.
Mobila lösningar ger inte den kapacitet, stabilitet och kvalité som behövs i
hemmet eller för företaget. De tjänster som finns och kommer bla Triple-play
(IP-telefoni, Internet och TV via bredband), kräver fiber. För att få bra mobilt
bredband krävs dock fiberanslutning av mobilmasterna.
Dra fiber till fiberföreningar
En IT-infrastruktur bestående av optofiber är ett framtidssäkert alternativ med i
det närmaste obegränsad kapacitet och mycket hög driftsäkerhet. Med optofiber i
såväl nationella backbonenät, stamnät som accessnät, fram till hushållet, fås ett
framtidssäkert och driftsäkert nät, som för lång tid framöver klarar landsbygdens
behov av telefoni, TV och internet samt ger en bra bas för utbyggnad av mobilt
bredband (3G/4G/5G).
5.4.2

Prioriteringar

Med ledning av ovanstående väljer Borås Stad att bygga ut stamnät med optofiber till fiberföreningar i bredbandsbristområden.
Kommunen gör följande prioriteringar:
 Borås Stad upphandlar stamnätsanslutning med fiber till fiberföreningar,
som omfattas av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd till
bredbandsbristområden, i följande telestationsområden: Tämta,
Avelstomten, Komlösa, Tärbyås, Björkesjön, Seglora, Hulu och Ljushult.
Budgeterade medel finns.
 I den ort stamnätet ansluter fiberföreningen till nationellt stomnät, skall
fiberförenignen om möjligt dra fram anslutning till minst två leverantörer
av nationellt stomnät.
 Verka för att fiberföreningarna anlägger anslutningspunkter för
mobilmaster.
 Om möjligt koppla ihop stamnätssträckor och fiberföreningsnät, på sådant sätt att redundans i näten kan uppnås eller underlättas.
 Att stötta och stimulera bildandet av fiberföreningar på landsbygd och i
tätort, även utanför bredbandsbristområdena.

5.5
Samverkan med andra kommuner
Telestationsområden följer inte alltid kommungränser utan har överlappning i
angränsande kommun. Borås Stad ställer här krav på fiberföreningar i bristom-
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råden att alla inom telestationsområdet skall få samma erbjudande om anslutning
till fiberföreningsnätet, för att kunna ta del av kommunens stöd till bredbandsbristområden.
Kommunen skall ta initiativ till att samverkan sker med angränsande kommuner
och deras fiberföreningar, så att det inte uppstår vita fläckar med hushåll och
företag mellan fiberföreningarna, utan möjlighet till fiberanslutning.
5.6
Samordningen med annan infrastrukturutbyggnad
Vid planering för utbyggnad eller underhåll av gatu- eller ledningsnät skall
möjligheten till samordning med utbyggnad av bredband övervägas.
I Borås sker detta i första hand genom en samordning av infrastrukturutbyggnad
via den sk GET-gruppen. Här redovisar Borås Stad de planer som finns vad
gäller utbyggnadsområden, ombyggnadsplaner, beläggningsplaner etc. Borås
Energi och Miljö redovisar planer för fjärrvärme och VA. Borås Elnät redovisar
planer för el och stadsnät. Privata aktörer som Vattenfall, Skanova och SandhultSandareds Elektriska ekonomiska förening, redovisar sina planer för ledningsdragning. Genom utbyte av information i GET-gruppen kan
samförläggningsmöjligheter tillvaratas.
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Bredbandsmål

6.1
Bredbandsutbyggnad på landsbygd
Målet med Borås Stads engagemang i bredbandsutbyggnad på landbygden, är att
även landsbygden ska nå det nationella bredbandsmålet, ”att 90 % av hushåll och
företag bör ha tillgång till 100 Mbps bredband år 2020”.
Utbyggnaden av optofibernätet inom kommunen är tänkt att ske etappvis enligt
den fastlagda prioriteringen i kapitel 5.4. Kommunen styr inte över utbyggnadsordningen eftersom den är beroende av i vilken takt som fiberförningarna kommer fram i sitt arbete och beviljas stöd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens stöd är
beroende av i vilken takt som EU och regeringen anslår nya stödmedel och av att
Jordbruksverket slår fast vilka stödregler som ska gälla.
De fem fiberföreningar som fått medel beviljade av Länsstyrelsen från
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” för perioden 2007-2013, är
de ekonomiska föreningarna TKF Fiber, Borgstena Fiber, Tämta Fiber, Seglora
Fiber och Sundholmen fiber. De fyra första omfattas även av Borås stads och
Västra Götalandsregionens bredbandsstöd för bristområden.
Det nya landsbygdsprogrammet gäller för perioden 2014-2020. Stödreglerna för
”Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredband” slogs fast först i december
2015 och beslut enligt det nya landsbygdsprogrammet, tas from kvartal 2 2016.
Fiberföreningar som väntar på att få stöd beviljat av Länsstyrelsen är: DraeredÄspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu och Sundholmen delprojekt 2.
Följande fiberföreningar arbetar med medlemsrekrytering och att få sina
ansökningar till Länsstyrelsen klara: Bredared, Sandhult och Vänga.
6.2
Bredbandsutbyggnad i tätort
Målet med Borås Stads engagemang i bredbandsutbyggnaden i Borås kommuns
21 tätorter, är att tätorterna ska nå det nationella bredbandsmålet, ”att 90 % av
hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbps bredband år 2020”.
Då bredbandsutbygganden i villaområden i tätort, under många år varit i princip
obefintlig, gavs Borås Elnät AB i ägardirektiv att uppfylla det nationella bredbandsmålet. Beslutet väntas leda till att övriga aktörer på bredbandsmarknaden
kommer att investera i villafiber i Borås.
6.3
Borås, den uppkopplade staden
Borås har ambitionen att bli ännu bättre som evenemangsstad, kongresstad,
turistmål, som regionalt handelscentrum i Boråsregionen samt att ge bra service
till invånare och företag. En faktor som verkar i positivt riktning i alla dessa fall,
är tillgång till fritt WiFi.
Enligt SKL:s skrift ”Att erbjuda trådlöst internet gratis” från 2013, så ingår det i
den kommunala kompetensen att kunna erbjuda trådlöst internet i kommunens
lokaler och tex vid tidsbegränsade sportevenemang, kulturevenemang eller
ungdomsaktiviteter.
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Hänsyn måste här tas till Konkurrensverkets beslut om fria kommunala
surfzoner i Helsingborg från 2015-12-14. Sammanfattningsvis har
Konkurrensverket inga invändningar, så länge som omfattningen inte ger en
betydande marknadspåverkan.
6.3.1

Fritt WiFi för besökare i Borås Stads lokaler

Fritt WiFi i Borås Stads lokaler är en god service till besökare och
sammanträdesgäster. Då samtliga verksamhetslokaler idag är utrustade med WiFi,
krävs inga extra investeringar och driftkostnaderna är minimala. Det enda som
behöver göras är att ge besökarna möjlighet att ansluta sig till WiFi nätet utan
inloggning. Detta innebär ingen säkerhetsrisk för Borås Stads verksamheter.
Västra Götalandsregionen erbjuder på motsvarande fritt WiFi.
6.3.2

Fiber till kommunens arenor och fritt WiFi i arenan

Av Borås Stads femton större arenor har tretton fiberanslutning för
fastighetsövervakning och personalens räkning samt WiFi i varierande
omfattning. Fiber är en förutsättning för att kunna erbjuda ett större antal WiFianslutningar. Idag är det bara Skidstadion och Viskaforshallen som saknar fiber.
Borås Arena är ett specialfall, då Svenska Spel på egen bekostnad förser alla
Allsvenska arenor med WiFi, då det anses vara ett grundkrav på en modern
fotbollsarena.
För att tävlande och besökare ska uppleva Borås arenor som attraktiva, bör de
kvarvarande arenorna fiberanslutas och WiFi-näten bör byggas ut successivt för
besökarna. Kostnaderna för utbyggnaden tas inom berörda verksamheter.
6.3.3

Fritt WiFi på offentliga platser

Konkurrensverket har i beslut 2015-12-14, angående Helsingborgs kommun, sagt
att en kommunal förvaltning kan bygga ut WiFi på offentlig plats under vissa
förutsättningar. Nätet får inte vara sammanhängande över t.ex. stora delar av
centrala Borås och omfattningen på nyttjandet av nätet får inte vara så stort att
det ger en betydande marknadspåverkan. Gränsen för markandspåverkan brukar
ligga vid ca 5 %.
Stadskansliet utreder för närvarande de tekniska, ekonomiska och legala
förutsättningarna, för att tillhandahålla fritt WiFi på offentlig plats i Borås.
6.4
Bredbandsutbyggnad, en del i planprocessen
Det finns ett behov av att på ett tydligt sätt integrera bredbandsutbyggnaden i
form av fiber, mobil datakommunikation och WiFi-nät i översiktsplanen (ÖP)
och detaljplaner, så att mark reserveras för ledningar, mobilmaster och
teknikbodar samt att det ges möjlighet att sätta upp antenner för mobiltelefoni
och WiFi i stadsmiljön, på ett sådant sätt att det går att bygga bra kapacitet och
täckning. Bredband bör finnas med i all planering för nya bostads- och
verksamhetsområden samt vid ändring av funktionen för områden som t.ex.
Simonsland.
Det bör föras en löpande dialog med mobiloperatörerna om utbyggnader och
förtätningar, så att mobiloperatörerna kan dimensionera sina nät rätt och därmed
ge boende, arbetsplatser och besökare i Borås kommun en bra kommunikationsupplevelse.
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Sammanfattning
Sett till hela kommunen så har så har alla operatörer god täckning för röst resp. mobilt bredband.
Avvikelser finns hos vissa operatörer och teknologier och har markerats i tabellerna med röd färg.
Tätorterna i kommunen har hög andel gröna mätpunkter för röstsamtal och mobilt bredband. Var av
täckningen får anses god för röstsamtal.
Områden utanför tätorterna som klassificeras som landsbygd har något sämre täckning för röst och
mobilt bredband här kan alla operatörer förbättra sig

Allmänt
Denna rapport sammanfattar mätningar på mobilnät som är genomförda i Borås Stad(kommun)
perioden september 2015 till januari 2016. Den bästa överblicken av den insamlade
täckningsinformationen får man när man använder analys- och kartgränssnittet i Täckningskollens portal.
Med portalens verktyg är det enkelt att jämföra vilken operatör som har bäst täckning på de platser som
är viktiga.

Om täckning
Grunden för all mobil kommunikation är att det finns täckning, det vill säga att radioförbindelsen mellan
nät och mobiltelefonen är tillräckligt bra. Har du ingen täckning kan du inte använda din mobiltelefon för
kommunikation över huvud taget. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtal bryts och
att ditt mobila bredband går långsamt. Utöver täckningen är även kvaliteten på den tjänst som levereras
av operatören viktig för hur användandet av mobilnätet skall upplevas. Denna rapport behandlar enbart
mätningar av mottagen signalstyrka, det vill säga täckning.

Typer av nät
Den teknik som används för att kommunicera mellan mobilnät och terminal påverkar hur du som
användare upplever tjänsten som levereras. Teknikerna som används för mobil kommunikation brukar
delas upp i vilken teknisk generation de tillhör. Mätningarna som är genomförda i Borås Stad(kommun)
är utförda för 2G, 3G och 4G.
2:a generationen (2G)
I Sverige är 2G till stora delar synonymt med den tekniska standarden GSM och det är ett system som
framförallt är anpassat för röstsamtal. I takt med teknisk utveckling så klarar GSM även viss
datakommunikation och då kallas teknikerna för GPRS och EDGE.
3:e generationen (3G)
I Sverige så är 3G till stora delar synonymt med standarden UMTS. UMTS är ett system som är designat
för både röst och datakommunikation. I takt med teknisk utveckling så har datahastigheterna för UMTS
förbättrats mer och mer och teknikerna för detta kallas HSDPA och HSUPA.
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4:e generationen (4G)
I Sverige så är 4G synonymt med den tekniska standarden LTE. LTE är designat och optimerat för
datatrafik och nätet karaktäriseras av snabba datahastigheter och korta svarstider

Mätmetod
Mätningarna har genomförts med mobiltelefoner av typen Samsung Galaxy A3(SM-A300FU) för 2G, 3G
och 4G. Telefonerna har varit placerade i en sopbil under mätperioden och en telefon per operatör har
varit låst till 2G eller 3G. Telefonerna som mäter på 4G har inte varit låsta till något nät och detta innebär
att de mäter på 4G när det finns täckning och övrig tid mäter de på 3G eller 2G.
Telefonerna har inte varit anslutna till någon yttre antenn vilket vi har tagit hänsyn till när
signalstyrkevärdena har kategoriserats i tre olika klasser. Målet med den gröna färgsättningen av
mätpunkter för 2G och 3G har varit att återspegla om man kan förvänta sig bra inomhustäckning för
röstsamtal i ett vanligt trähus. För 4G är målet att den gröna färgen skall visa om täckningen är tillräckligt
bra för att en datatjänst av god kvalitet skall vara möjlig i samma typ av hus.
Dämpningen för olika huskategorier skiljer sig markant och ibland behövs extra bra signalstyrka för att
inomhustäckningen skall bli bra, detta kan analyseras i detalj i Täckningskollens portal.
Följande färgskala används för mottagen signalstyrka i Täckningskollen:
Nät
2G
3G
4G

Mörkgrön
Bättre än -79 dBm
Bättre än -85 dBm
Bättre än -95 dBm

Grön
-79 dBm till -88 dBm
-85 dBm till -94 dBm
-95 dBm till -104 dBm

Gul
-89 till -98 dBm
-95 till -104 dBm
-105 till -114 dBm

Röd
-99 dBm och sämre
-105 dBm och sämre
-115 dBm och sämre

I den statistiska analysen av mätdata så redovisas även en sammanslagning av alla gröna mätpunkter
(mörkgrön + grön), det vill säga mätpunkter som är bättre än -89 dBm för 2G, bättre än -95 dBm för 3G
och bättre än -105 dBm för 4G.
För att kunna visa ett rättvisande resultat i de tabeller där statistiken redovisas har vi medelvärdesbildat
och aggregerat mätningarna så att alla operatörer och nät har likvärdigt antal mätpunkter inom
kommunen.
I tabeller där vi redovisar statistik för röstsamtal har vi bearbetat data för mätningar från 2G och 3G, som
är de nät som för närvarande används för röstsamtal, och i varje mätpunkt har vi kontrollerat vilket nät
av 2G och 3G som är bäst för respektive operatör.
I tabeller där vi redovisar statistik för datatäckning har vi bearbetat data för mätningar från 3G och 4G,
som är de nät som används för mobilt bredband dvs. hastigheter över 5 Mbit/s, och i varje mätpunkt har
vi kontrollerat vilket nät av 3G och 4G som är bäst för respektive operatör.
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Resultat
Vid analys av 4G är det viktigt att komma ihåg att dessa telefoner inte har varit låsta på denna nättyp och
därför är det operatörernas inställning i näten som avgör när man skall använda 4G. Vissa operatörer kan
välja att låta telefonen stanna på 4G till väldigt låga signalstyrkor medan en annan kan välja att lämna 4G
vid relativt höga signalstyrkenivåer. Följden av detta blir att antalet röda punkter kan skilja markant men
det behöver inte betyda att nätet med mest röda punkter har sämst täckning.
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av de utförda mätningarna och vilken operatör som kan anses ha
bäst täckning beror på vilken tjänst som är viktig för respektive användare. Om det är röstsamtal som är
viktigast kan man analysera 2G och 3G tillsammans i statistiken för röstsamtal. Är det datatrafik som är
viktigast så är det 3G och 4G som skall analyseras det kan göras enskilt per nätteknologi samt även
sammanslaget 3G + 4G. Det är även viktigt att komma ihåg att det inte bara beror på täckningen hur bra
tjänst som levereras av respektive operatör.
Sett till hela Borås Stad (kommun) så har alla operatörer relativt bra täckning för röstsamtal (kombinerad
2G och 3G). Bäst täckning för röstsamtal har Telenor men det finns område i kommunen där andra
operatörer har bättre täckning.
Vid jämförelse av operatörernas täckning för datakommunikation över 3G & 4G (mobilsurf, streaming
etc) så har Telenor bäst täckning men det finns område och orter i kommunen där andra operatörer har
bättre täckning.
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Statistik per operatör och typ av nät
Tanken med att exkludera tätorternas mätvärden är att visa täckning i mer glest befolkade områden
inom kommunen. Kartan nedan visar var tätorterna ligger och baseras på SCBs definition av tätorter
2010.
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Hela kommunen
Täckning per nät (tkb1)
Mätningar på 4G ger ej ett rättvisande resultat eftersom telefonerna som mäter på 4G inte har varit låsta
på denna nättyp (andelen mätpunkter blir ej lika för alla operatörer). I statistiken nedan framstår
framförallt operatören 3s 4G nät bättre än vad det är. (se bild sidan 7)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
50%
27%
25%
50%
37%
25%
53%
28%
26%
37%
31%

grön

alla gröna
32%
33%
38%
32%
32%
38%
31%
31%
34%
32%
39%

gul

82%
60%
63%
82%
69%
63%
84%
59%
60%
69%
70%

röd
16%
29%
31%
16%
25%
31%
14%
29%
31%
25%
28%

2%
11%
6%
2%
6%
6%
2%
12%
9%
6%
2%

Rösttäckning per operatör(tkb2)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
50%
54%
52%
37%

grön

alla gröna
31%
30%
29%
32%

gul

81%
84%
81%
69%

röd
16%
14%
15%
25%

3%
2%
4%
6%

Datatäckning per operatör(tkb3)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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34%
42%
35%
39%

Grön
37%
36%
33%
32%
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alla gröna
71%
78%
68%
71%

gul

röd
23%
19%
24%
24%

6%
3%
8%
5%
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Täckningskollens mätningar 4G hela kommunen
Telenor och Tele2 har den bästa 4G täckningen i kommunen.
Telia har något sämre täckning i framför allt nordvästra delen av kommunen
Mobil operatören Tre har sämst 4G täckning.
Tre 4G

Telia 4G

Telenor 4G & Tele2 4G
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Alla tätorter
Täckning per nät (tkb4)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
74%
48%
35%
74%
71%
35%
80%
51%
40%
71%
38%

grön

alla gröna
22%
38%
42%
22%
25%
42%
17%
36%
35%
25%
42%

gul

96%
86%
77%
96%
96%
77%
97%
87%
75%
96%
80%

röd
4%
13%
22%
4%
4%
22%
3%
12%
21%
4%
19%

0%
1%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
4%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb5)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
78%
85%
81%
71%

grön

alla gröna
19%
14%
16%
25%

gul

97%
99%
97%
96%

röd
2%
1%
3%
4%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb6)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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55%
71%
61%
72%

grön

alla gröna
36%
26%
31%
24%
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97%
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96%

gul

röd
9%
3%
7%
4%

0%
0%
1%
0%
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Landsbygd, allt utanför tätorterna
Täckning per nät (tkb7)
Mätningar på 4G ger ej ett rättvisande resultat eftersom telefonerna som mäter på 4G inte har varit låsta
på denna nättyp (andeleln mätpunkter blir ej lika för alla operatörer). I statistiken nedan framstår
framförallt operatören 3s 4G nät bättre än vad det är.

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
36%
15%
20%
36%
22%
20%
39%
15%
18%
22%
23%

Grön
38%
30%
36%
38%
35%
36%
38%
28%
33%
35%
36%

alla gröna

gul

74%
45%
56%
74%
57%
56%
77%
43%
51%
57%
59%

röd
23%
38%
35%
23%
34%
35%
20%
39%
37%
34%
37%

3%
17%
9%
3%
9%
9%
3%
18%
12%
9%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb8)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
36%
38%
37%
22%

Grön
38%
38%
35%
35%

alla gröna

gul

74%
76%
72%
57%

röd
23%
20%
22%
34%

3%
4%
6%
9%

Datatäckning per operatör (tkb9)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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25%
28%
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24%

Grön
37%
41%
35%
36%
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alla gröna
62%
69%
57%
60%

gul

röd
30%
26%
32%
32%

8%
5%
11%
8%
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Borås
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Borås
Täckning per nät (tkb10)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

Mörk-grön

grön

82%
64%
41%
82%
84%
41%
86%
66%
45%
84%
44%

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

alla gröna
16%
30%
37%
16%
15%
37%
13%
27%
32%
15%
42%

gul

98%
94%
78%
98%
99%
78%
99%
93%
77%
99%
86%

röd
2%
6%
22%
2%
1%
22%
1%
6%
20%
1%
14%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
3%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb11)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
88%
93%
87%
84%

grön

alla gröna
11%
7%
11%
15%

gul

99%
100%
98%
99%

röd
1%
0%
2%
1%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb12)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
68%
84%
72%
84%

grön

alla gröna
26%
15%
22%
14%
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94%
99%
94%
98%

gul

röd
6%
1%
5%
2%

0%
0%
1%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Fristad
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Rapport Borås Stad(kommun)
Fristad
Täckning per nät (tkb13)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
83%
28%
16%
83%
76%
16%
98%
36%
53%
76%
20%

grön

alla gröna
17%
61%
62%
17%
21%
62%
2%
57%
45%
21%
47%

gul

100%
89%
78%
100%
97%
78%
100%
95%
98%
97%
67%

röd
0%
11%
22%
0%
3%
22%
0%
5%
2%
3%
32%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb14)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
80%
92%
89%
76%

grön

alla gröna
19%
7%
9%
21%

gul

99%
99%
98%
97%

röd
1%
1%
2%
3%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb15)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
32%
69%
63%
75%

grön

alla gröna
62%
29%
36%
21%
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94%
98%
99%
96%

gul

röd
6%
2%
1%
4%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Viskafors
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Rapport Borås Stad(kommun)
Viskafors
Täckning per nät (tkb16)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
35%
36%
14%
35%
61%
14%
73%
37%
44%
61%
12%

grön

alla gröna
54%
26%
50%
54%
30%
50%
21%
31%
21%
30%
54%

gul

89%
62%
64%
89%
91%
64%
94%
68%
65%
91%
67%

röd
11%
26%
35%
11%
9%
35%
6%
22%
23%
9%
33%

0%
12%
1%
0%
0%
1%
0%
10%
12%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb17)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
50%
70%
76%
61%

grön

alla gröna
43%
27%
16%
30%

gul

92%
97%
92%
91%

röd
7%
3%
5%
9%

0%
0%
3%
0%

Datatäckning per operatör (tkb18)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
38%
58%
62%
61%

grön

alla gröna
42%
36%
28%
33%
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80%
94%
90%
94%

gul

röd
19%
6%
7%
6%

1%
0%
3%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dalsjöfors
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dalsjöfors
Täckning per nät (tkb19)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
63%
31%
42%
63%
77%
42%
82%
31%
59%
77%
45%

grön

alla gröna
30%
35%
42%
30%
20%
42%
18%
35%
34%
20%
33%

gul

93%
66%
84%
93%
97%
84%
100%
66%
93%
97%
78%

röd
7%
30%
14%
7%
3%
14%
0%
30%
7%
3%
21%

0%
4%
2%
0%
0%
2%
0%
4%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb20)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
63%
84%
75%
77%

grön

alla gröna
29%
14%
19%
20%

gul

92%
98%
94%
97%

röd
8%
2%
6%
3%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb21)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
47%
73%
59%
77%

grön

alla gröna
38%
23%
33%
21%
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85%
96%
92%
98%

gul

röd
14%
4%
8%
2%

1%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared
Täckning per nät (tkb22)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
77%
21%
14%
77%
7%
14%
90%
26%
1%
7%
0%

grön

alla gröna
23%
63%
50%
23%
71%
50%
10%
61%
32%
71%
28%

gul

100%
84%
64%
100%
78%
64%
100%
87%
33%
78%
28%

röd
0%
16%
36%
0%
22%
36%
0%
13%
53%
22%
60%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
14%
0%
12%

Rösttäckning per operatör (tkb23)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
74%
68%
81%
7%

grön

alla gröna
24%
28%
17%
71%

gul

98%
96%
98%
78%

röd
2%
4%
2%
22%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb24)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
26%
19%
24%
7%

grön

alla gröna
61%
74%
61%
71%
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87%
93%
85%
78%

gul

röd
13%
7%
12%
22%

0%
0%
3%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandared (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis sydväst och sydöst om Sandared.
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sjömarken

Dokument no: 2016:0102

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

Sida | 21

B 1729

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Rapport Borås Stad(kommun)
Sjömarken
Täckning per nät (tkb25)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
77%
33%
16%
77%
45%
16%
69%
31%
18%
45%
41%

grön

alla gröna
23%
49%
55%
23%
48%
55%
31%
50%
45%
48%
46%

gul

100%
82%
71%
100%
93%
71%
100%
81%
63%
93%
87%

röd
0%
17%
29%
0%
7%
29%
0%
18%
33%
7%
13%

0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
4%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb26)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
74%
73%
74%
45%

grön

alla gröna
24%
26%
23%
48%

gul

98%
99%
97%
93%

röd
2%
1%
3%
7%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb27)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
34%
44%
40%
51%

grön

alla gröna
48%
48%
47%
44%
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82%
92%
87%
95%

gul

röd
18%
8%
13%
5%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Gånghester
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Rapport Borås Stad(kommun)
Gånghester
Täckning per nät (tkb28)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
81%
46%
69%
81%
53%
69%
76%
46%
54%
53%
8%

grön

alla gröna
19%
45%
31%
19%
34%
31%
24%
45%
38%
34%
62%

gul

100%
91%
100%
100%
87%
100%
100%
91%
92%
87%
70%

röd
0%
9%
0%
0%
13%
0%
0%
9%
8%
13%
29%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb29)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
82%
80%
82%
53%

grön

alla gröna
17%
18%
17%
35%

gul

99%
98%
99%
88%

röd
1%
2%
1%
12%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb30)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
75%
67%
65%
51%

grön

alla gröna
24%
32%
33%
37%
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99%
99%
98%
88%

gul

röd
1%
1%
2%
12%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Ryboholm
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Rapport Borås Stad(kommun)
Ryboholm
Täckning per nät (tkb31)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
73%
0%
42%
73%
38%
42%
76%
5%
7%
38%
46%

grön

alla gröna
26%
36%
50%
26%
54%
50%
22%
40%
53%
54%
29%

gul

99%
36%
92%
99%
92%
92%
98%
45%
60%
92%
75%

röd
1%
58%
8%
1%
8%
8%
2%
52%
37%
8%
25%

0%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb32)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
69%
71%
68%
38%

grön

alla gröna
27%
26%
24%
54%

gul

96%
98%
92%
92%

röd
4%
2%
8%
8%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb33)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
41%
42%
11%
49%

grön

alla gröna
49%
50%
61%
45%
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90%
92%
72%
94%

gul

röd
10%
8%
26%
6%

1%
0%
2%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Frufällan
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Rapport Borås Stad(kommun)
Frufällan
Täckning per nät (tkb34)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
71%
57%
4%
71%
72%
4%
78%
62%
37%
72%
28%

grön

alla gröna
28%
40%
60%
28%
22%
60%
22%
34%
59%
22%
31%

gul

99%
97%
64%
99%
94%
64%
100%
96%
96%
94%
59%

röd
1%
3%
36%
1%
6%
36%
0%
4%
4%
6%
41%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb35)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
81%
94%
84%
72%

grön

alla gröna
19%
5%
15%
22%

gul

100%
99%
99%
94%

röd
0%
1%
1%
6%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb36)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
53%
71%
65%
74%

grön

alla gröna
42%
26%
34%
20%
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95%
97%
99%
94%

gul

röd
5%
3%
1%
6%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Målsryd
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Rapport Borås Stad(kommun)
Målsryd
Täckning per nät (tkb37)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
92%
36%
78%
92%
54%
78%
72%
34%
12%
55%
44%

grön

alla gröna
8%
50%
20%
8%
37%
20%
23%
46%
64%
35%
41%

gul

100%
86%
98%
100%
91%
98%
95%
80%
76%
90%
85%

röd
0%
13%
2%
0%
9%
2%
5%
20%
20%
10%
15%

0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb38)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
89%
89%
77%
55%

grön

alla gröna
10%
10%
17%
35%

gul

99%
99%
94%
90%

röd
1%
1%
6%
10%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb39)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
77%
77%
40%
63%

grön

alla gröna
20%
20%
49%
30%
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97%
97%
89%
93%

gul

röd
3%
3%
11%
7%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult
Täckning per nät (tkb40)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
70%
7%
34%
70%
83%
34%
7%
3%
0%
83%
0%

grön

alla gröna
30%
59%
58%
30%
17%
58%
72%
56%
15%
17%
17%

gul

100%
66%
92%
100%
100%
92%
79%
59%
15%
100%
17%

röd
0%
34%
8%
0%
0%
8%
21%
41%
64%
0%
79%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
0%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb41)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
65%
88%
9%
83%

grön

alla gröna
33%
12%
79%
17%

gul

98%
100%
88%
100%

röd
2%
0%
12%
0%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb42)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
33%
77%
3%
83%

grön

alla gröna
58%
22%
59%
17%
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91%
99%
62%
100%

gul

röd
9%
1%
37%
0%

0%
0%
1%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Sandhult (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nordväst och nordöst om Sandhult
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared
Täckning per nät (tkb43)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
88%
16%
58%
88%
75%
58%
51%
11%
26%
75%
0%

grön

alla gröna
12%
65%
42%
12%
24%
42%
44%
69%
47%
24%
30%

gul

100%
81%
100%
100%
99%
100%
95%
80%
73%
99%
30%

röd
0%
19%
0%
0%
1%
0%
5%
20%
26%
1%
66%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
4%

Rösttäckning per operatör (tkb44)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
86%
93%
57%
75%

grön

alla gröna
13%
7%
42%
24%

gul

99%
100%
99%
99%

röd
1%
0%
1%
1%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb45)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
57%
85%
35%
75%

grön

alla gröna
42%
14%
60%
23%
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99%
99%
95%
98%

gul

röd
1%
1%
5%
2%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Aplared (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.
Nätet/operatören väljer då att flytta telefonen från 4G till 3G.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nordväst och sydöst om Aplared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Rångedala
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Rapport Borås Stad(kommun)
Rångedala
Täckning per nät (tkb46)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
72%
41%
43%
72%
50%
43%
99%
50%
61%
51%
67%

grön

alla gröna
25%
45%
44%
25%
43%
44%
1%
42%
35%
42%
30%

gul

97%
86%
87%
97%
93%
87%
100%
92%
96%
93%
97%

röd
3%
14%
13%
3%
7%
13%
0%
8%
4%
7%
3%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb47)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
71%
74%
97%
51%

grön

alla gröna
28%
25%
2%
42%

gul

99%
99%
99%
93%

röd
1%
1%
1%
7%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb48)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
53%
56%
65%
70%

grön

alla gröna
40%
40%
33%
26%
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93%
96%
98%
96%

gul

röd
7%
4%
2%
4%

0%
0%
0%
0%

Sida | 38

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena
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Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena
Täckning per nät (tkb49)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
99%
83%
97%
99%
92%
97%
0%
85%
0%
92%
N/A

grön

alla gröna
1%
16%
2%
1%
8%
2%
17%
15%
1%
8%
N/A

gul

100%
99%
99%
100%
100%
99%
17%
100%
1%
100%
N/A

röd
0%
1%
1%
0%
0%
1%
81%
0%
44%
0%
N/A

0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
55%
0%
N/A

Rösttäckning per operatör (tkb50)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
97%
99%
74%
92%

grön

alla gröna
3%
1%
16%
8%

gul

100%
100%
90%
100%

röd
0%
0%
9%
0%

0%
0%
1%
0%

Datatäckning per operatör (tkb51)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
97%
97%
74%
92%

grön

alla gröna
3%
3%
14%
8%
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100%
100%
88%
100%

gul

röd
0%
0%
4%
0%

0%
0%
8%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena (Tre 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Tre på 4G.
Vi inte fått några signalvärden på 4G när täckningsmätningarna har utförts.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nord, syd och väst om Borgstena
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kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Rapport Borås Stad(kommun)
Borgstena (Telia 4G)
Avvikelser i mätningar med mobiloperatören Telia på 4G.
Vi har fått låga signalvärden när täckningsmätningarna har utförts.

Enligt operatörens täckningskart så finns basstation troligtvis nord, syd och väst om Borgstena
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dannike
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Rapport Borås Stad(kommun)
Dannike
Täckning per nät (tkb52)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
5%
3%
2%
5%
40%
2%
9%
2%
0%
40%
38%

grön

alla gröna
88%
39%
70%
88%
52%
70%
69%
34%
31%
52%
52%

gul

93%
42%
72%
93%
92%
72%
78%
36%
31%
92%
90%

röd
7%
51%
28%
7%
8%
28%
22%
57%
68%
8%
10%

0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
1%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb53)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
6%
39%
8%
40%

grön

alla gröna
86%
59%
75%
52%

gul

92%
98%
83%
92%

röd
8%
2%
17%
8%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb54)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
4%
35%
2%
40%

grön

alla gröna
69%
54%
57%
52%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

73%
89%
59%
92%

gul

röd
27%
11%
41%
8%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Hedared
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Rapport Borås Stad(kommun)
Hedared
Täckning per nät (tkb55)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
28%
12%
14%
28%
14%
14%
93%
18%
36%
14%
15%

grön

alla gröna
68%
82%
65%
68%
74%
65%
7%
65%
58%
74%
77%

gul

96%
94%
79%
96%
88%
79%
100%
83%
94%
88%
92%

röd
4%
6%
21%
4%
12%
21%
0%
17%
6%
12%
8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb56)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
31%
31%
91%
14%

grön

alla gröna
66%
63%
8%
74%

gul

97%
94%
99%
88%

röd
3%
6%
1%
12%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb57)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
16%
23%
37%
22%

grön

alla gröna
65%
70%
58%
74%
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81%
93%
95%
96%

gul

röd
19%
7%
5%
4%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs
Täckning per nät (tkb58)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
37%
59%
1%
37%
38%
1%
44%
58%
0%
38%
0%

grön

alla gröna
61%
40%
32%
61%
58%
32%
53%
42%
42%
58%
19%

gul

98%
99%
33%
98%
96%
33%
97%
100%
42%
96%
19%

röd
2%
1%
67%
2%
4%
67%
3%
0%
56%
4%
80%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
1%

Rösttäckning per operatör (tkb59)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
69%
55%
75%
38%

grön

alla gröna
31%
43%
24%
58%

gul

100%
98%
99%
96%

röd
0%
2%
1%
4%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb60)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
49%
40%
52%
37%

grön

alla gröna
39%
57%
40%
57%
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88%
97%
92%
94%

gul

röd
12%
3%
7%
6%

0%
0%
1%
0%

Sida | 48

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Rapport Borås Stad(kommun)
Bosnäs (4G)Något sämre 4G täckning hos alla operatörer.
Operatörernas täckningskartor enligt nedan.
Telia 4G

Tre 4G

Telenor 4G

Tele2 4G
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered
Täckning per nät (tkb61)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
0%
44%
0%
0%
46%
0%
84%
49%
51%
46%
0%

grön

alla gröna
24%
34%
3%
24%
43%
3%
16%
32%
31%
43%
18%

gul

24%
78%
3%
24%
89%
3%
100%
81%
82%
89%
18%

röd
72%
13%
63%
72%
11%
63%
0%
14%
16%
11%
68%

4%
9%
34%
4%
0%
34%
0%
5%
2%
0%
14%

Rösttäckning per operatör (tkb62)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
41%
44%
82%
46%

grön

alla gröna
34%
47%
16%
43%

gul

75%
92%
98%
89%

röd
22%
8%
0%
11%

3%
0%
2%
0%

Datatäckning per operatör (tkb63)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
43%
29%
53%
46%

grön

alla gröna
34%
68%
30%
43%
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77%
97%
83%
89%

gul

röd
13%
3%
15%
11%

10%
0%
2%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered (Tele2 & Telenor)
Något sämre 2G och 4G täckning hos Tele2 och Telenor (Net4mobility).
Även mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Telenor 2G (Net4mobility)

Tele2 2G(Net4mobility)

Telenor 4G (Net4mobility)

Tele2 4G (Net4mobility)
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Rapport Borås Stad(kommun)
Äspered (Tre 4G)
Även mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Tre 4G
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kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma
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Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma
Täckning per nät (tkb64)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
0%
27%
0%
0%
53%
0%
95%
35%
67%
53%
N/A

grön

alla gröna
21%
71%
10%
21%
46%
10%
5%
65%
33%
46%
N/A

gul

21%
98%
10%
21%
99%
10%
100%
100%
100%
99%
N/A

röd
79%
2%
83%
79%
1%
83%
0%
0%
0%
1%
N/A

0%
0%
7%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
N/A

Rösttäckning per operatör (tkb65)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
27%
52%
88%
53%

grön

alla gröna
71%
45%
13%
46%

gul

98%
97%
100%
99%

röd
2%
3%
0%
1%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb66)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
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Mörk-grön
26%
46%
68%
53%

grön

alla gröna
69%
52%
33%
46%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

95%
98%
100%
99%

gul

röd
5%
2%
0%
1%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Kinnarumma (2G, 4G Tele2 & Telenor)
Något sämre 4G täckning hos Tele2 och Telenor (Net4mobility).
Telenor 4G (Net4mobility)

Tele2 4G (Net4mobility)

Kinnarumma (4G Tre)
Mobiloperatören Tre har sämre 4G täckning i tätorten.
Tre 4G

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared
Täckning per nät (tkb67)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
23%
0%
8%
23%
21%
8%
3%
0%
0%
22%
17%

grön

alla gröna
73%
36%
55%
73%
48%
55%
62%
34%
0%
50%
56%

gul

96%
36%
63%
96%
69%
63%
65%
34%
0%
72%
73%

röd
4%
64%
37%
4%
31%
37%
35%
62%
36%
28%
27%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
64%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb68)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
23%
25%
3%
22%

grön

alla gröna
73%
66%
73%
50%

gul

96%
91%
76%
72%

röd
4%
9%
24%
28%

0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb69)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102
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Mörk-grön
8%
20%
0%
22%

grön

alla gröna
55%
52%
34%
56%

Iqmtel Sweden AB
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63%
72%
34%
78%

gul

röd
37%
28%
62%
22%

0%
0%
4%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Bredared
Något sämre 4G täckning hos Telia
Telia 4G

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd

Dokument no: 2016:0102
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd
Täckning per nät (tkb70)

Operatör
Tele2
Tele2
Tele2
Telenor
Telenor
Telenor
Telia
Telia
Telia
Tre
Tre

Nät

2G
3G
4G
2G
3G
4G
2G
3G
4G
3G
4G

Mörk-grön
20%
5%
1%
20%
49%
1%
24%
14%
4%
49%
37%

grön

alla gröna
58%
53%
12%
58%
36%
12%
68%
53%
27%
36%
41%

gul

78%
58%
13%
78%
85%
13%
92%
67%
31%
85%
78%

röd
22%
42%
79%
22%
15%
79%
8%
33%
69%
15%
22%

0%
0%
8%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%

Rösttäckning per operatör (tkb71)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)
Röst(2G+3G)

Mörk-grön
21%
51%
30%
49%

grön

alla gröna
62%
43%
63%
36%

gul

83%
94%
93%
85%

röd
17%
6%
7%
15%

0%
0%
0%
0%

Datatäckning per operatör (tkb72)

Operatör
Tele2
Telenor
Telia
Tre

Nät

Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)
Data(3G+4G)

Dokument no: 2016:0102

Mörk-grön
5%
40%
13%
48%

grön

alla gröna
53%
46%
59%
36%

Iqmtel Sweden AB
Storgatan 17
352 30 Växjö

58%
86%
72%
84%

gul

röd
42%
14%
28%
16%

0%
0%
0%
0%
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Rapport Borås Stad(kommun)
Tosseryd
4G täckning är något sämre hos Tele2, Telenor och Telia
Tele2 4G

Telenor 4G

Telia2 4G

Dokument no: 2016:0102
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trategisk samhällsplanering
Charlotta Tornvall

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 154
Delegering av ansvar för prövning av dispens från
strandskyddet
Delegering
av ansvar
för prövning av dispens
2016-05-26
Dnr 2009/KS0487
400
från
strandskyddet
Från
Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Lagen innebar i korthet att ett differentierat strandskydd och en ny ansvarsfördelning mellan kommun och länsstyrelsen
infördes.
Byggnadsnämnden hade tidigare förordnande om delegation av Länsstyrelsen angående beslutsbefogenheter enligt 16 § tredje stycket naturvårdslagen i vissa fall då särskilda skäl förelåg sedan ett beslut från 1978-04-14. Då ansvaret för dispensprövning
av strandskyddsbestämmelserna övergick till kommunen fr o m den 1 juli 2009 upphörde Länsstyrelsens delegation till Byggnadsnämnden att gälla.
I Borås Stad beslutar Kommunstyrelsen i ärenden angående prövning av dispens från
strandskyddet enligt Miljöbalken. Ändringen gäller fr o m den 1 juli 2009 fram till
dess att ett nytt beslut om delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet fattas. (KF 2010-03-18 §43)
Prövning av dispens från strandskyddet
Syftet med strandskyddet är, enligt Miljöbalken 7 kap 13 §, att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddet är
det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller anläggningar så att de
avhåller allmänheten från området, utföra förberedelsearbeten för byggnader eller
anläggningar och att vidta åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djuroch växtarter.
För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet
med strandskyddet inte påverkas negativt. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten.
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Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se
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Kommunen ansvarar, enligt Miljöbalken, för att pröva dispens från strandskyddet om
särskilda skäl föreligger. De särskilda skäl som ska beaktas vid prövningen om dispens
från strandskyddet är om dispensen avser ett område som:
1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet ej kan tillgodoses utanför området,
4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området,
6. Behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Granskning av dispenser
Samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen. Beslutet vinner inte laga
kraft förrän tre veckor från det att det blivit instämplat hos Länsstyrelsen om inte
Länsstyrelsen godkänner ärendet på kortare tid. Länsstyrelsen skickar en underrättelse
till sökanden och kommunen om godkännande alternativt beslut om att ta upp ett
ärende till överprövning.
Erfarenheter av hanteringen av strandskyddsdispenser i Borås Stad visar att eftersom
samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen för granskning så lämnas
inte mycket rum för tolkningar i Miljöbalken och regelverket kring dispensgivningen
för strandskydden.
Länsstyrelsen hanterar vissa dispenser
Länsstyrelsen ansvarar för att pröva dispens från strandskyddet om särskilda skäl föreligger i fråga om försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar. Länsstyrelsen ansvarar även för prövning av dispens från strandskyddet för områden som skyddas
enligt andra bestämmelser i 7 kap Miljöbalken då skyddet beslutats av någon annan än
en kommun. I dessa fall krävs både dispens från områdesskyddet och från strandskyddet. Sådana områden är: nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, Natura 2000-område samt landskapsbildskyddsområden enligt gamla
Naturvårdslagen.
Handläggningen
Handläggningen av strandskyddsdispenser ställer krav på en bedömning av hur växtoch djurlivet berörs av den sökta åtgärden och man bör ta hänsyn till bland annat:
• Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet?
• Hur känsliga är de berörda naturtyperna?
• Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas?
• Skapar åtgärden en barriär för djurlivet eller växternas spridningsmöjligheter?
• Är miljön relativt orörd och opåverkad?
Kompentensen för att avgöra dessa frågor finns normalt hos Miljöförvaltningen.
B 1772
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Genom att upphäva nuvarande delegation av strandskyddsdispenser och istället överföra ansvaret för dispensgivningen till Miljö- och konsumentnämnden ligger alla beslut som rör strandskydd och hela den verksamhet som rör myndighetutövning enligt
Miljöbalken samlade på samma nämnd.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr o m 2016-10-01 i ärenden angående prövning av dispens
från strandskyddet enligt Miljöbalken.
Detta beslut upphäver delar av beslut KF 2010-03-18 §43 som rör delegering i ärenden om prövning av dispens från strandskyddet.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2016/KS0389

vd: Ekonomistyrning
Nr 155
Handläggare: Dan Persson

OSTADRESS

01 80 Borås

Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till
Träffpunkt SimonslandKommunfullmäktige
2016-05-23

Dnr 2016/KS0389 046

Mottagande
Från Kommunstyrelsen av gåva från Stiftelsen Curamus
Till Kommunfullmäktige
till
Träffpunkt Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster föreslår den 19 april 2016 Kommunfullmäktige att på kommunens vägnar med tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på 1
mnkr, som en delfinansiering av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås Stad kan få en meningsfull vardag genom
en ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; E-träffpunkt,
Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har godkänt de tre
projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att Borås
Stad mottager gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av tjänster mm. Borås
Stad står för lokaler, personal, tid och kompetens.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar med stor tacksamhet emot donationen från Stiftelsen Curamus på 1
mnkr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2016-04-19
2016/SDNO0053

Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt
Simonsland
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunfullmäktige att på kommunens vägnar med
tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på 1 mnkr, som en delfinansiering
av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Formalia
Kommunfullmäktige Borås har 1975-10-16 fastställt regler om rätt för Borås
kommunstyrelse och kommunens övriga styrelser och nämnder att mottaga gåvor. I
reglerna, som är reviderade 1994-02-24, äger Kommunstyrelsen rätt att mottaga gåva till ett
värde av högst tre basbelopp och nämnder gåva till ett värde av högst ett basbelopp. Aktuell
gåva enligt ovan omfattar en penninggåva överstigande ett basbelopp.
När gåvan har bokförts i Borås Stads redovisning får budgetansvarig disponera beloppet
inom ramen för Curamusprojekten samt i särskild ordning redovisa hur gåvan disponerats.
Bakgrund
Åke Björsell drev tillsammans med sin broder Anders ett familjeföretag i kontorsvaru- och
tryckeribranschen, AB J F Björsell, fram till 1997. Företaget startades 1888 och 1997 såldes
det till en kollega i Holland. Det Björsellska företaget hade under mer än 100 år verkat med
säte i Borås.
Stiftelsen Curamus tillkom år 1999 som ett uttryck för Åke Björsells önskan att bidraga till
de två ändamål som finns beskrivna i stiftelseurkunden; Dels att stötta unga män och
kvinnor från Borås med omnejd i deras ambition att utveckla sin kunskap och talang inom
handel- och ekonomi. Dels att hjälpa äldre Boråsare och Sjuhäradsbor till ett bättre boende
med preferens för sjuka och mindre bemedlade. Namnet Curamus betyder ”vi hjälper”.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås stad kan få en meningsfull vardag genom en
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BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2016-04-19
2016/SDNO0053

Handläggare
Annica Olausson

ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; E-träffpunkt,
Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har godkänt de tre
projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad
mottar gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av tjänster m.m. Borås stad står för
lokaler, personal, tid och kompetens.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande
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PROJEKTPLAN

CURAMUS – Vi hjälper
E-träffpunkt
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Versionskontroll
Version
Datum

160314
160315

Sofie, Fredrik, Agneta
Agneta

1.0
1.1

Version

Ändringsbeskrivning

160321
160321

Sofie Nelsén
Sofie Nelsén

1.2
1.3

Korrektur och sammanfogning
med projekt 1 och 2.
Revidering
Revidering
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Förväntad nytta

Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
Utifrån denna vision skapas nu förutsättningar för en virituell mötesplats där människor kan
mötas på olika sätt med teknikens hjälp. En digital ”E-träffpunkt” ger goda möjligheter att på
distans delta i t.ex. en studiecirkel eller anhöriggrupp., Även lyssna till föredrag, gympa
tillsammans med andra utan att lämna vardagsrummet. E-träffpunkten ger fantastiska möjligheter
att bryta isolering och kan vara det första steget mot att närma sig ett mer aktivt deltagande även
på plats. Via E-träffpunkten erbjuds människor även råd och stöd via bildtelefoni utifrån rådande
kompetenser inom Träffpunkt Simonsland.

Projektets uppdrag

Grunda, initiera och bygga upp en digital E-träffpunkt med sin bas på Träffpunkt Simonsland.
Här samlas tjänster och resurser som med hjälp av olika tekniska lösningar skapar nya
förutsättningar för en större delaktighet och fler aktivitet för Borås stads alla invånare.

Projektets mål
•
•
•

Under 2016 starta en digital E-träffpunkt med bas på Träffpunkt Simonsland.
Under 2016 Utveckla Applikation för Träffpunkt Simonsland för att komplettera
information på webben och därigenom ge möjlighet för människor att delta i Träffpunkt
Simonslands aktivitetsutbud via digitala media.
Under projektets genomförande engagera 100 deltagare på aktiviteter via detta digitala
media.

Avgränsningar

1. Projektet utrustar inte personer med teknik i hemmet eller uppkopplingsmöjligheter.
2. Projektet utbildar inte personer i hemmet i användandet av tekniken. Utbildning kan
däremot ske vid behov på Träffpunkt Simonsland eller via frivilligorganisationen.
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Beröringspunkter och mervärden av projektet
Meningsfull vardag (Curamusprojekt 1)
Frivilligorganisationen på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 2)
Borås besöksverksamhet
Jobb Borås
Borås stads IT-avdelning
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
ACTION
Västerås kommun
Borås stads mötesplatser
”Våga-satsa-vinn”-projektet

Intressenter

Framför allt Borås stads invånare.

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt och arbetsmetod

1. Bygga upp en E-träffpunkt fysiskt i anslutning till visningsrummet på Träffpunkt Simonsland.
2. Uteveckla en Applikation
3. Anordna teknikcaféer
4. Utforma en användargrupp, en s.k ”pilotgrupp” som får testa funktioner och utbud och delta
vid uppföljning och utvärdering.
5. Marknadsföra E-träffpunkten.

Tidsplan

2016-2017
K2-K3 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K2-K4 2016
K1-K2 2017
K3-K4 2018

– Omvärldsbevakning inklusive studiebesök
– Etablering av kontakter och formande av projektgrupp
– Skapa en struktur för E-träffpunkten
– Samla en användargrupp som ”pilot” och starta i mindre skala
– Marknadsföring av e-träffpunkten
Driftstart i större skala
– Uppföljning och utvärdering

Kvalitetssäkring och uppföljning

Årsrapporter kommer att skrivas och rapporteras till Curamus Styrelse samt Borås Stad.
Statistik kommer att tas fram för antal besökare på E-träffpunkten till Curamus Styrelse samt
Borås Stad.
Uppföljning genom pilotgruppen till Curamus Styrelse samt Borås Stad

Rapporteringsrutiner

Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse samt Borås Stad under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för E-träffpunkten skrivs årligen.
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Kommunikation

Eftersom flera av Träffpunkt Simonslands samverkansparter för projektet ingår i den befintliga
verksamhetens kommunikationsstruktur, kommer redan etablerade kanaler användas för
kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare kommer marknadsföring av E-träffpunkten ske
via hemsida och andra befintliga sociala medier samt via Appen.
Mer intensiva marknadsföringsinsatser kommer göras när projektet ska sättas i drift.

Överlämnande

Slutredovisning görs till Curamus styrelse och Borås stad

Kriterier för godkännande

Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

Riskanalys

Det finns en risk att kostanden blir för stor för genomförande av projektet i full skala.
Risk finns för störningar i den tekniska överföringen från både sändare och mottagare p.g.a.
brister i uppkoppling mm.
E-träffpunkten kan uppfattas som en konkurrerande verksamhet i förhållande till andra aktörer.
En risk finns att inte den önskade målgruppen nås utan enbart de som redan är tekniskt aktiva.

Projektorganisation

Styrgrupp: Representant från Curamus-styrelse, Sofie Nelsén Träffpunkt Simonsland
Projektledare: Fredrik Arvevik IKT-samordnare Träffpunkt Simonsland
Projektgrupp: Fredrik Arvevik – ITK-samordnare, Agneta Gustavsson – anhörigkonsulent, Paul
Svensson – NKA, representant från Borås stads IT-stab och kommunikationsavdelning. Till
projektgruppen kan sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.
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Projektbudget
uppstartsmöte/kvartalmöten/uppföljningsmöten

15000

Resa + logi till Västerås för studiebesök
Annonser i tidningar
Digital annonsering

25000
15000
40000

Utvecklingskostnader App
Robot
Inköp teknisk utrustning/programvara
Konsulttjänster
Total

100000
40000
100000
NKA, högskolan, App-tillverkaren

50000
385000
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PROJEKTPLAN

CURAMUS – Vi hjälper
Frivilligorganisation
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Versionskontroll
Version
Datum

160314
160315

Sofie, Fredrik, Agneta
Agneta

Författare

1.0
1.1

Version

Ändringsbeskrivning

160321
160322

Sofie Nelsén
Sofie Nelsén

1.2
1.3

Korrektur och sammanfogning
med projekt 1 och 3.
Revidering av dokument
Revidering av dokument

B 1785

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Innehåll
VERSIONSKONTROLL ............................................................................................. 2
FÖRVÄNTAD NYTTA ................................................................................................ 4
PROJEKTETS UPPDRAG ......................................................................................... 4
PROJEKTETS MÅL ................................................................................................... 4
AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................... 4
BERÖRINGSPUNKTER............................................................................................. 5
INTRESSENTER ........................................................................................................ 5
BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET .................................................................. 5
Arbetssätt ............................................................................................................. 5
Tidsplan ................................................................................................................ 5
Kvalitetssäkring och uppföljning ........................................................................... 6
Rapporteringsrutiner ............................................................................................. 6
Kommunikation ..................................................................................................... 6
Överlämnande ...................................................................................................... 6
Kriterier för godkännande ..................................................................................... 6
RISKANALYS ............................................................................................................ 6
PROJEKTORGANISATION ....................................................................................... 7
PROJEKTBUDGET ................................ FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

B 1786

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Förväntad nytta

Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
I linje med detta skapas en frivilligorganisation med två syften:
- Den som deltar i frivilligorganisationen får en meningsfull vardag och får känna sig behövd.
- För den som tar emot hjälp underlättas vardagen och förutsättningarna ökar för social
delaktighet och aktivitet.

Projektets uppdrag

En frivilligcentral initieras med sin bas på Träffpunkt Simonsland. Här samlas människor med
olika intressen, bakgrund, kompetens och kultur som kan fungera som aktivitetsledare,
värdar/värdinnor, medmänniskor mm. Dessa personer ska sedan kunna vara en länk till
människor i Borås som är ensamma eller på olika sätt begränsade i sin egen förmåga att delta i
aktiviteter, allt i syfte att förebygga eller bryta isolering och upplevd ensamhet. Exempel på
uppdrag kan vara att ledsaga till läkarbesök, följa med på en teaterföreställning, säkerhetsringa till
en person med begränsat eget nätverk eller fungera som ”extramormor/extramorfar” i en familj.
Det kan handla om både punktinsatser och mer kontinuerliga insatser.

Projektets mål
•
•
•
•

Under 2016 startas en frivilligcentral med bas på Träffpunkt Simonsland, bemannad med
ett antal frivilliga administrerad av en tjänsteman, frivilligsamordnare, anställd av Borås
stad.
Att ett färre antal människor 31 december 2018 uppger att de lever i en ofrivillig
ensamhet, kopplat till den enkät som sänds ut.
Att fler uppger att de har en ökad livskvalité och välbefinnande. Genom enkäten som
sänds ut.
En ökad kunskap/kännedom om aktivitetsutbudet och de stöd- och hjälpinsatser som är
tillgängliga för Borås stads invånare 31 december 2018. Exempelvis genom en enkät till
de personer som påbörjat aktiviteter på Träffpunkt Simonsland under 2017-2018.

Avgränsningar

Vi vänder oss i uppstartsskedet främst till personer >55 år som mottagare av frivilliginsatser.
Projektet vänder sig till Borås stads invånare.
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Beröringspunkter

Meningsfull vardag (Curamusprojekt 1)
E-träffpunkt på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 3)
Borås besöksverksamhet
Jobb Borås
Arbetslivsförvaltningen
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
Jönköpings kommun
Leif Svensson, professor Karolinska Institutet - kartläggning av upplevd ensamhet
Mårten Rosenqvist, professor Karolinska Institutet – Äldregåvan
Borås stads mötesplatser
Curamus styrelse och dess kontaktnät

Intressenter

Borås stads invånare

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt

1. Rekrytera en frivilligsamordnare
2. Rekrytera frivilliga samt utbilda dem i t.ex. värdegrund, bemötande, funktionshinder, etik mm.
3. Enkätförfrågan till personer i Borås stad > 55 år, för att inventera behov och resurser samt
undersöka upplevd livskvalité och välbefinnande.
4. Tillsammans med Högskolan djupanalysera individer från två områden i Borås, förslagsvis
Villastan/Bergdalen och Sjöbo.
5. Utifrån enkätsvar och analys skapa en matchning mellan behov och resurser och på så sätt
forma en strategi och arbetssätt för frivilligorganisationen.
6. Marknadsföra frivilligorganisationen, genom flyers, sociala medier, besöka arbetsplatser mm

Tidsplan

2016/2017
K2 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K1-K2 2017
K2 2017
K3-K4 2018
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– omvärldsbevakning inklusive litteratursökning
– rekrytering av frivilligsamordnare
– framtagande av enkät
– skapa lokalförutsättningar för en frivilligcentral
– enkätutskick och djupanalys
– rekrytera frivilliga inför 2017
– marknadsföring av frivilligorganisationen
– driftstart i större skala
– uppföljning och utvärdering
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Kvalitetssäkring och måluppföljning

Ett samarbete skapas med Högskolan i Borås och Karolinska Institutet avseende enkät- och
djupintervjustudie.
Delrapporter av projektet kommer att skrivas på årsbasis.
Statistik kommer att redovisasför de uppsatta målen som antal frivilligarbetare, antal mottagare,
antal uppdrag mm.
Ny enkät skickas ut som en del av uppföljning/utvärdering höst-vinter 2018.

Rapporteringsrutiner

Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse och Borås Stad under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för frivilligcentralen skrivs årligen.

Kommunikation

Eftersom flera samverkansparters för projektet ingår i verksamheten vid Simonslands
kommunikationsstruktur, används redan etablerade kanaler för all kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare genomförs en enkätstudie men även olika
marknadsföringsinsatser kommer att nyttjas när projektet startas.

Överlämnande

Slutredovisning görs till Curamus styrelse och Borås Stad

Kriterier för godkännande

Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

Riskanalys

Det skulle kunna finnas en risk att projektet upplevs som en konkurrerande verksamhet till redan
etablerade frivilligorganisationer och föreningar. Detta vill vi motverka genom en kontinuerlig
dialog.
En väl fungerande frivilligorganisation i Borås stad kan skapa ett så stort intresse och
engagemang att det växer snabbare än vad organisationen klarar av att hantera med de
förutsättningar som ges. Genom en kontinuerlig uppföljning hoppas vi kunna motverka detta.
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Projektorganisation

Styrgrupp: Sofie Nelsén Borås Stad, representant från Curamus,
Projektledare: Frivillgsamordnare- Borås Stad – Tf Maria Nilseus
Projektgrupp: Frivilligsamordnare (ännu inte rekryterad), Fredrik Arvevik – ITK-samordnare,
Maria Nilséus – äldreinformatör. Agneta Gustavsson, anhörigkonsulent Borås Stad
Till projektgruppen kan sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.
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Projektbudget
Uppstartsmöte/kvartalsmöte/avstämningsmöte .

25000

Utbildningsresa till liknande verksamheter

25000

Internutbildning, dagsutb.
Inspirationsföreläsning

"Uppmuntransstege"
Enkäten, ta fram och analysera
Studien i Sthlm
Annonser
Profilkläder
Flyers
Aktivitetskatalog
ID-kort
Resekostnader
Evenemangsbiljetter
Förbrukningsmaterial
Finansiering klassresa
Total

Ingen lokalkostnad, endast mat.
Ca 100:-/person
Två dagar, 50 personer

Priset beror på föreläsare, ex Atle
Johansen vid två tillfällen
Vi finansierar själva de första stegen
(kaffe, lunch vid jul t.ex) Curamus
finansierar högre steg t.ex
kulturevenemang, middag) Kanske
handlar det om 20 personer som når
de högre stegen varje år.

Borås extra, annonspaket 13 små och
5 stora annonser

Västar med tryck. Ex en fleece-väst ca
300:-/st. ca. 50 st.
Tryckeriet ca. 10:-/st
24 sidor, A3-format, 50.000 hushåll,
fyrfärg
Inte behörighetskort utan mer
identifiering
Busskort t.ex
På någon slags sponsringsbasis

15000
50000

50000
35000
500
40000
15000
50000
100000
5000
10000
50000
20000
30000
520500
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PROJEKTPLAN

CURAMUS- Vi hjälper
Meningsfull vardag
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Versionskontroll
Version
Datum

160315
160316

Sofie, Fredrik, Agneta
Agneta

Författare

1.0
1.1

Version

Ändringsbeskrivning

160321
160321

Sofie, Fredrik, Agneta
Sofie

1.2
1.3

Korrektur och sammanfogning
med projekt 2 och 3.
Revidering
Revidering
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Förväntad nytta

Enligt Borås stads vision 2025 ska Borås vara en stad där människor möts över generationsgränser. Borås
ska ha en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter
framtiden. Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås Stad och medborgarna.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Borås Stad nya samverkansformer
som bidrar till omprövning och nytänkande.
Redan idag fyller Träffpunkt Simonsland en god funktion som en träffpunkt över gränserna, men
det finns en ambition att genom detta projekt ytterligare bredda vårt utbud och tillgänglighet på
flera plan. Detta projekt kan skapa ytterligare förutsättningar för att nå ännu fler människor i
behov av social gemenskap och därigenom skapa en meningsfull vardag och på så sätt öka
välbefinnandet hos Borås stads invånare. Genomförare av detta projekt är den
frivilligorganisation som beskrivs i Curamusprojekt 2 och som den virituella E-träffpunkt som
beskrivs och skapas inom ramen för Curamusprojekt 3.

Projektets uppdrag

Projektets uppdrag är att skapa förutsättningar för att fler människor i Borås stad upplever en
meningsfull vardag. Detta skall göras genom att bredda utbudet och ytterligare öka
tillgängligheten för Träffpunkt Simonsland som därmed blir en trygg och accepterande plats för
så många invånare i Borås som möjligt.

Projektets mål
•
•

Erbjuda ett brett utbud vad gäller aktiviteter, föreläsningar och underhållning som kan
attrahera människor i alla åldrar mm. Målet är att öka med 10 % besökare per år på de
aktiviteter som vi arrangerar.
Fler människor beskriver att Träffpunkt Simonsland har bidragit till en högre livskvalité
och ett större välbefinnande. Vid en enkät som delas ut till nya besökare under 2016 och
sedan igen 2018 beskriver ett högre antal besökare vid andra enkätomgången hur
Träffpunkt Simonsland har bidragit till en högre livskvalité och ett större välbefinnande.

Avgränsningar

Projektet vänder sig till Borås stads alla invånare.
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Beröringspunkter

Frivilligorganisationen på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 2)
E-träffpunkt på Träffpunkt Simonsland (Curamusprojekt 3)
Livslust – en social mötesplats på Norra Hissingen, Göteborg
Högskolan i Borås – framtagning av enkät
Borås stads mötesplatser
Näringslivet i Borås
Idrottsrörelsen
Kulturen i Borås
Tidigare stipendiater från Curamus
Borås stads olika förvaltningar
Västra Götalandsregionen
En Gymnasieskola i Borås

Intressenter

Borås stads invånare

Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt

1. Bygga upp en frivilligorganisation (se Curamusprojekt 2)
2. Bygga upp en E-träffpunkt (se Curamusprojekt 3)
3. Skapa och sedan skicka ut en enkät till alla hushåll i Borås stad för att inventera behov
och resurser samt undersöka upplevd livskvalité och välbefinnande. Svaret på denna
enkät kan beskrivas som ett mål.
4. Djupanalysera enkätresultatet från två områden i Borås, förslagsvis Villastan/Bergdalen
och Sjöbo.
5. Utifrån enkätsvar och analys skapa en matchning mellan behov och resurser och på så
sätt forma en struktur och ett innehåll för Träffpunkt Simonslands aktiviteter,
frivilligorganisationen och E-träffpunkten.
6. Skapa en strategi för marknadsföreningen runt ”meningsfull Vardag” och utföra den.
7. Att engagera en gymnasieklass i Borås som i samverkan med frivilligsamordnaren ska
arbeta med en eller flera aktiviteter som vi har identifierat i vår enkät. Genom detta
program kan Borås Stads vision om mötesplatser över generationsgränser tillgodoses och
olika kompetenser tas till vara för ”Ett gott liv var dag”

Tidsplan
2016/2017
K2 2016
K2 2016
K2 2016
K3 2016
K3 2016
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– omvärldsbevakning inklusive studiebesök och litteratursökning
– rekrytering av frivilligsamordnare
– etablering av kontakter och formande av projektgrupp för e-träffpunkt
– skapa en struktur för E-träffpunkten
– framtagande av enkät
– etablering av samarbete med en av stans gymnasieskolor
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K3 2016
K3-K4 2016
K3 2016
K3-K4 2016
K3-K4 2016
K1 2017
K1 2017
K2 2017
K3-K4 2018

– enkätutskick och djupanalys
– skapa lokalförutsättningar för en frivilligcentral
– samla en användargrupp som ”pilot” och starta i mindre skala (E-träffpunkt)
– rekrytera frivilliga
– marknadsföring av E-träffpunkten
– driftstart i större skala (E-träffpunkt)
– marknadsföring av frivilligorganisationen
– driftstart i större skala (frivilligorganisationen)
– uppföljning och utvärdering

Kvalitetssäkring och uppföljning

Samarbete med Högskolan och Karolinska Institutet avseende enkät- och djupstudie.
Gymnasieskola: Intresse från Lärare och rektor.
Delrapport av projektet kommer att skrivas på årsbasis.
Statistik kommer att tas fram för antal frivilligarbetare, antal mottagare av frivilliginsatser, antal
uppdrag mm.
Statistik kommer att tas fram för antal besökare på e-träffpunkten.
Uppföljning av E-träffpunkten kommer att ske genom pilotgruppen.
Ny enkät skickas ut som en del av uppföljning/utvärdering hösten 2018.

Rapporteringsrutiner

Kontinuerlig dialog med Curamus styrelse under projektets gång.
Verksamhetsberättelse för frivilligcentralen och E-träffpunkten skrivs årligen.

Kommunikation

Eftersom flera av våra samverkansparter för projektet ingår i vår verksamhets
kommunikationsstruktur, kommer vi använda redan etablerade kanaler för vår kommunikation.
För att kommunicera med Borås stads invånare kommer vi genomföra en enkätstudie samt
använda oss av olika marknadsföringsinsatser när projektet ska sättas i drift.

Överlämnande

Slutredovisning görs till Curamus styrelse samt Borås Stad

Kriterier för godkännande

Curamus beslutar om godkännande av projektplan och genomförande av projektet.
Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av Curamusprojektet.

B 1797

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti 2016

Riskanalys

Det skulle kunna finnas en risk att projektet upplevs som en konkurrerande verksamhet till redan
etablerade aktörer. Riskanalys för Curamusprojekt 2 och 3 beskrivs i respektive projektplan.

Projektorganisation

Styrgrupp: Sofie Nelsén, representant från Curamus
Projektledare: Fredrik Arvevik, IKT-samordnare Träffpunkt Simonsland,
Projektgrupp: Fredrik Arvevik – ITK-samordnare, Agneta Gustavsson – anhörigkonsulent, Maria
Nilséus – äldreinformatör, Frivilligsamordnare (ännu inte rekryterad). Till projektgruppen kan
sakkunniga adjungeras in vid behov.
Referensgrupp: Tjänstemän på Träffpunkt Simonsland. Till referensgruppen knyts externa
samverkansparters vid behov.

Projektbudget
uppstartsmöte/kvartalsmöte/uppföljningsmöte
Studiebesök

Total
15000
25000

Konsulttjänster

50000

Marknadsföring

28000

Föreläsare och aktiviteter

100000

Totalt

218000
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Sida
1(1)
2016-06-20

Dnr 2016/KS0428

vd: Mark och exploatering
Nr 156
Handläggare: Johannes
Olsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Solskenet,
Kommunfullmäktige
Viared Västra, del av tomt
19.
2016-05-26

Dnr 2016/KS0428 253

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Solskenet, Viared Västra, del av tomt 19.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ett köpeavtal har upprättats med Charepa AB om försäljning av ca 40 000 kvm av
fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen med skyltläge mot RV 40 på Viared
Västra. På platsen ska Didriksons Regnkläder AB etablera sig. Köparen ska ersätta
kommunen med 14 000 000 kronor i köpeskilling samt 8 200 000 kronor för utförd
grovplanering.
Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Om
det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som innebär att järnvägstrafik i området inte längre är aktuellt, kan byggnader på tomten placeras närmare motorvägen
och då minskar köparens behov av tomtareal. Tomtens areal och utformning ska då
anpassas efter köparens behov med de nya förutsättningarna. Eventuellt kan det då
krävas ett tilläggsavtal för att reglera avvikelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Enhetschef

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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KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr.: 212000-1561

Köpare:

Charepa AB
BOX 413
501 13 Borås

Org. Nr: 559032-7796

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Viared 14:19 i Borås kommun.
Preliminär tomt har markerats på bifogad karta. Tomtens norra gräns ska
i största möjliga utsträckning anpassas till terrängen. Areal: ca 40 000 m2.
Om beslut om Götalandsbanan sträckning kommer innan byggnation
påbörjats på tomten, som påverkar byggnaders placering, ska arealen
anpassas till de nya förutsättningarna, se klausul ”Götalandsbanan”.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Fjorton miljoner/14 000 000:-/kronor
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska köpeskillingen korrigeras med 350 kr/m2.

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2016-08-31

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen.

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter att båda parter tecknat avtalet
ansöka om bygglov. Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha börjat bebygga
området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän
grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är
färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett och bevis därom
tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på Stadskansliet,
Markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________
_______________________________________________
Stadskansliet/Markavdelningen

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Köpebrev/Lagfart

Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev utfärdats.
Köparen betalar lagfartskostnaden.

B 1800

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåts fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.

Servitut för
transformatorstation:

Inom området finns en transformatorstation tillhörande Borås Elnät AB.
I samband med att köparen förvärvar marken tecknar köparen ett separat
servitutsavtal med Borås Elnät AB som innebär att ledningsägaren har
rätt att bibehålla stationen.

Upplåtelse av mark
för ev. ytterligare
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens elförsörjning
har nätägaren rätt att anlägga och bibehålla en transformatorstation jämte
erforderliga kablar inom det överlåtna området. Placering sker i samråd
mellan köpare och nätägare. Upplåtelsen ska ske på gängse villkor.

Elkabel:

Utmed tomtens östra gräns går en elkabel tillhörande Borås Elnät AB.
Kabeln ligger i huvudsak utanför tomten, men går in på tomten en bit i
tomtens nordöstra hörn. Säljaren svarar för att kabeln flyttas och hamnar
helt utanför tomten. Flytten ska ske innan tillträdesdagen.

Fjärrvärme:

Fjärrvärme finns utbyggt i närheten. Det åligger köparen att kontakta
Borås Energi & Miljö AB, som är ägare av fjärrvärmeledningen, och
komma överens om en eventuell anslutning till fjärrvärme. En sådan
anslutning bekostas av köparen.

Vatten och avlopp
mm:

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl betalas av köparen
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det åligger köparen att
kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt tidpunkt,
omfattning och villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande av
det överlåtna området.

Götalandsbanan:

Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell
järnvägstrafik. Om det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som
innebär att järnvägstrafik i området inte längre är aktuellt, kan byggnader
på tomten placeras närmare motorvägen och då minskar köparens behov
av tomtareal. Tomtens areal och utformning ska då anpassas efter
köparens behov med de nya förutsättningarna.
Ovanstående utfästelse gäller under förutsättning att marken väster om
aktuell tomt ännu inte blivit såld.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för
området av köparen. Motsvarande gäller för eventuella inkomster.
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Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på tillträdesdagen
betala
Åtta miljoner tvåhundratusen/8 200 000:-/kronor exkl moms
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska ersättningen korrigeras med 205 kr/m2.
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på
tillträdesdagen dokumentation över de av säljaren vidtagna
grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka och besiktiga
det överlåtna området. Säljaren har förklarat att det inte finns några
utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på
köparen att vidtaga de mark- och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de bygg- och
anläggningsåtgärder som köparen önskar och erhåller tillstånd för.
Köparen har förklarat sig införstådd med detta.
Köparen godtager det skick området befinner sig i vid tillträdet och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av
fel och brister i det överlåtna området.

Övrigt:

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2016- -

Borås 2016- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Charepa AB

________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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2016-06-07

Dnr 2016/KS0442

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 157
Kommunfullmäktige
Borås Djurpark AB; Tillbyggnad
av befintligt elefanthus
2016-05-30

Dnr 2016/KS0442 334

Borås Djurpark AB; Tillbyggnad av befintligt
elefanthus

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Styrelsen för Borås Djurpark AB beslöt den 26 april 2016 att påbörja arbete med utbyggnad av elefanthuset. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige
möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget anhåller om ett godkännande av att få investera 25 miljoner kronor i en tillbyggnad av befintligt elefanthus, och att få höja bolagets limit i koncernkontot med
motsvarande belopp.
Djurparken har idag fem elefanter, varav två kor är dräktiga med en beräknad nedkomst i maj/juni 2017. Bolaget menar att elefanterna redan idag är trångbodda och
med ytterligare två kalvar blir situationen för djur och skötare oacceptabel ur såväl
djurvälfärd som arbetsmiljö.
Bolaget har sedan tidigare haft planer på en utbyggnad, och omständigheterna påskyndar nu processen för att tillbyggnaden ska kunna vara klar innan de nyfödda kalvarna behöver komma inomhus på hösten 2017.
Förslaget innebär att befintlig rastgård byggs in och 900 kvm inomhusyta tillförs. Investeringen medför en bättre djurhållning, bättre arbetsmiljö samt bättre förutsättningar för besökare att ta del av elefanterna.
Investeringen medför enligt kalkylen en ökad årlig kapitalkostnad på cirka 1,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens bedömning
Som framgår av ägardirektiven äger Borås Stad djurparken för att kunna vara aktiv
inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och kommuninvånare, förmedla information och kunskap om djur och natur samt öka medvetenheten
hos människor om behovet av naturvård.
Som Kommunstyrelsen konstaterade vid godkännandet av bolagets innevarande budget
kommer det att krävas stora investeringar framöver för att djurparken ska fortsätta vara
ett attraktivt besöksmål. Dessutom krävs investeringar för att bevara en hög kvalitet i
djurvård och djurhållning.

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomi genom ökade kapitalkostnader. Ökat besöksantal lär inte täcka kostnadsökningen. Kommunstyrelsen anser ändå att investeringen kan motiveras, för att säkerställa en god djurhållning och ett högt attraktionsvärde. Det är dock viktigt att bolaget arbetar aktivt för en
ökad omsättning och ett på sikt starkare resultat.

Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om tillbyggnaden ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Bolagets limit hos Borås Stads internbank höjs med 25 miljoner kronor under förutsättning
att Kommunfullmäktige godkänner investeringen.
Patric Silfverklinga (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Till Kommunfullmäktige

Borås Djurpark AB anhåller om ett godkännande av att få göra en tillbyggnad av befintligt
elefanthus, och för detta ändamål höja bolagets limit i koncernkontot med 25 miljoner
kronor.
Djurparken i Borås är uppbyggd utifrån ett afrikanskt tema och har sedan 1966 haft
afrikanska elefanter i sin kollektion. Elefanten har alltid varit ett av djurparkens viktigaste
djur, en så kallad ”flaggskeppsart”. Samgången med ytterligare sju arter på djurparkens
savann är unik i Europa och vida omtalad.
2001 föddes den första elefantkalven i Borås och Sverige, och fick då stor uppmärksamhet.
Hon namngavs till Kwanza som betyder ”skördens första frukt” på Swahili. Hon finns nu i
Sosto Zoo i Ungern, där hon har fött sin första kalv. Elefantaveln i Borås har sedan den första
kalven varit mycket framgångsrik och det har fötts ytterligare fyra kalvar. Elefanterna i Borås
ingår i det europeiska avelsprogrammet för Afrikansk elefant, där varje födsel är enormt
viktig för programmets framtid. Här har Borås en framskjuten roll, då vi har en av de
värdefullaste elefantgrupperna i Europa.
Det finns idag fem elefanter i djurparken, varav två kor är dräktiga med en beräknad
nedkomst i maj/juni 2017. Djuren i dagens hus är trångbodda och med ytterligare två kalvar
blir situationen för djur och skötare oacceptabla, dels ur djurvälfärd, men också för
säkerheten i arbetsmiljön för djurparkens personal.
En utbyggnad av dagens elefanthus skulle medföra att djuren skulle få ytterligare 900 kvm.
inomhusyta att vistas på, vilket skulle leda till betydligt bättre djurhållning, framförallt under
vintertid, då temperaturen inte tillåter dem att vara ute under någon längre tid.
Borås Djurpark AB vill bygga in befintlig rastgård, som finns i direkt anslutning till nuvarande
hus. Här skulle också finnas en åskådarläktare i två plan, där besökaren kan ta del av
elefanternas liv på ett inbjudande sätt.
Då elefanthuset ligger där den nya bron ansluter till djurparken/savannen, skulle detta
kunna bli en stor kombinationsattraktion under för och eftersäsong. Med en
inomhusanläggning av föreslagen gestaltning, tillsammans med en grupp av sju elefanter,
varav två kor med små kalvar skulle detta bli en mycket uppmärksammad attraktion, som
skulle leda till fler besökare.
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Vi önskar att redan nu påbörja arbetet med programförklaringen till en framtida
upphandling, allt för att inte ”tappa fart” då den nya delen bör vara klar till hösten 2017, då
elefanternas innevistelse ökar och arbetsmiljön för personalen blir mer ansträngd.
Resultatmässigt påverkar inte den tilltänkta byggnationen resultatet och budget för år 2016.
Investeringen läggs in i budgeten för år 2017 tillsammans med en limithöjning på 25 miljoner
kronor i koncernkontot.
Borås Djurpark AB:s styrelse tog beslut på styrelsemötet 2016-04-27, § 15 att påbörja
arbetet med utbyggnad av elefanthuset
Bifogar bilder på tänkt gestaltning av inomhusanläggningen, kalkyl för finansiering samt
kopia på styrelseprotokollet från mötet 2016-04-27.

Borås 2016-05-23
Borås Djurpark AB:s presidium

Styrelseordförande
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Borås Djurpark AB

No 125

1(3)

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Borås Djurpark AB och studieresa till Ålborg zoo tisdagen
den 26 april 2016, kl. 9.00-11:00 och onsdagen den 27 april 2016, kl. 13:00-15:00.
Närvarande
Ordinarie:

Suppleanter:
Personalrepr.
Ordinarie

Andreas Ekström (S) , ordf.
Liz Odqvist (S)
Adam Löberg (S)
Urban Svenkvist (M), v. ordf.
Bengt Belfrage ( C )
Anette Molarin (S)
Hanna Cerny (L)
Monica Rehn
Karl-Arne Stern

Övriga:

Bo Kjellson, VD
Stefan Lidh, ekonomichef och sekreterare
Jennie Erlén, marknadschef
Jonas Svensson, avdelningschef

§ 1. Öppnande

Ordförande Andreas Ekström hälsade styrelseledamöterna och tjänstemän
välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Till att justera protokollet utsågs Liz Odqvist.

§ 3. Dagordning

Styrelsen beslöt godkänna och arbeta efter den utsända dagordningen med
den ändringen att Bo Kjellson redogör för paragraf 7 Zoologiska verksamheten
då Daniel Roth inte kunde medverka, samt att paragraf 15 Saltemads camping
ingår i VD rapporten.

§ 4. Föregående mötes
protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2016-02-29 gicks igenom och godkändes att
läggas till handlingarna.

§ 5. VD-rapport

VD Bo Kjellson redogjorde muntligt och visade bilder enligt följande:
Besöksstatistik
Vi har i år haft parken öppen nio dagar mindre mot ifjol vilket också visar sig i
antalet besökare. Totalt till dags datum är siffran 6.399 färre besök.
Lejonkortsförsäljningen har också minskat något. Det är tidigt på säsongen
och jämför vi oss några år bakåt i tiden ligger vi ändå bra till.
Campingen
Djurparkens presidie har träffat LFF:s presidie för att få till stånd ett avtal på
arrendet. Bo, Stefan och Rune Henriksson från LFF har också träffat Borås
Stads finans och ekonomichef för att diskutera hur campingen skall drivas
framöver. De undersöker med politikerna och återkommer om några veckor.
Migrationsverket var utflyttade sista mars och nu återställs de stugor som de haft.
Antalet gästnätter utan att räkna med Migrationsverket har minskat med cirka
16 % från 6.591 till 5.538. Trots detta visar uthyrningen ett bättre resultat i år
p.g.a. att dyrare stugor hyrts ut istället.
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SDF årsmöte och EAZA counsilmöte
Bo redogjorde från SDF:s årsmöte och att han är vald som vice ordförande
ett år framåt. EAZA:s councilmöte som består av 50 personer som representerar
sin institution och det land de kommer ifrån. Sverige har två representanter
och det är Mats Höggren som är VD på Nordens Ark samt Bo Kjellson.
I år valdes bl.a. en ny ordförande för den europeiska djurparksföreningen.
§ 6. Projektering utbyggnad av
elefanthuset

Avdelningschef Jonas Svensson började med att visa hur det ser ut i broområdet
och hur byggnaden med trapphuset växer, samt hur det ser ut i barnens zoo
området där etapp 1 håller på att färdigställas. Där ponnyridningen tidigare
var görs ett kaninhägn med rör. Tanken är att barn skall gå in i rören och klättra
upp på en låg klättervägg och komma upp till en kupol där man kan se
kaninerna i markperspektiv. Rören är så stora att också rullstolar kan köras in.
Vidare planeras lösdrift i området med alpackor.
Jonas visade sedan bilder på hur ett tänkt elefanthus kan komma att se ut
både inifrån och utifrån. Styrelsen föreslår att man tar upp frågan om projektering
om utbyggnad av elefanthuset under övriga frågor.

§ 7. Zoologiska verk samheten

Bo visade bilder och redogjorde muntligt för förändringar i den zoologiska
verksamheten.
Det har inte hänt så mycket på djurfronten ännu. Det har kläckts två
humboldtpingviner och fem flamingos. Vi har fått en zebra från Prag zoo,
en varg från Skånes djurpark och en från Järvzoo. Vidare kommer vi att få
en järv imorgon från Kristiansands dyrepark i Norge.
I fjol skickade vi en järv till Skottland och en till USA. Glädjande är att båda två
fått ungar i sina nya hem.

§ 8. Marknadsrapport

Marknadschef Jennie Erlén informerade om att det hänt mycket i parken sedan
förra mötet. Under vecka 12 byttes allt i parken till den nya loggan. Allt gick
bra och man kan nu se våra olika teman med färgnyanser på olika platser.
Vidare har nya kläder köpts in till personalen, nya trycksaker skickats till hotell och
turistbyråer, ny 3D karta för parken har tagits fram, traktorbanan kommer att
fräschas upp och tågsafarin lyfts med en bättre skyltning.
Den digitala djurparken utvecklas också i mobilappen och på hemsidan.
Nya TV skärmar har köpts in för att informera besökarna i entréområdet.
Vår mediestrategi är uppbyggd på att vi skall synas i bl.a. digitala och sociala
kanaler, radio, PR, utomhusreklam och printannonser.
Projektgruppen med marknad och restaurang/kiosk har arbetat med att göra
försäljningsställena attraktivare genom varuexponeringar, flöden och omflyttning
av varor. Vidare har vi tillsammans med Paussystem tagit fram en egen blandning
av vårt eget kaffe som kommer att säljas på samtliga försäljningsställen samt
också som profilkaffe i 250 gramspåsar.

§ 9. Resultatrapport

Ekonomichef Stefan Lidh gick igenom resultatrapporten t.o.m. mars för företaget
totalt och på kostnadsställenivå. Rapporten visar ett resultat som är 914 tkr bättre
än budget.
Bil. 1

§ 10. Bolagsordning och
ägardirektiv

Andreas presenterade den bolagsordning och ägardirektiv som antogs av
Kommunfullmäktige 2015-03-26. Då det inte skett några ändringar beslutar
styrelsen att uppdatera bolagsordningen och ägardirektivet.
Bil. 2-3

§ 11. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion

Då det inte skett några förändringar i styrelsens arbetsordning och VD instruktion
beslutar styrelsen att uppdatera dem.
Bil. 4-5
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§ 12. Förlängning av
Andreas berättade om att det finns ett antal policys i djurparken som är oförändrade.
oförändrade policys Dessa gicks igenom .
Styrelsen uppdaterar följande policys som tidigare antagits.
* Arbetsmiljöpolicy
* Alkohol och drogpolicy
* Tobakspolicy
* Jämställdhetsplan
* IT-policy
* Miljöpolicy
* Finanspolicy
* Plan vid extraordinära händelser

Bil. 6
Bil. 7
Bil. 8
Bil. 9
Bil. 10
Bil. 11
Bil. 12
Bil. 13

§ 13. Förlängning av
internkontrollplan

Andreas informerade om att den förändring som gjorts i internkontrollplanen
jämfört med föregående år är att djurparken lagt till negativ påverkan på
försäljningen som en riskdefinition och i riskbeskrivningen risk för dålig försäljning
p.g.a. vädret.
Styrelsen beslutar att anta den nya internkontrollplanen för år 2016.

§ 14. Stiftelseförordnande
för Borås Djurparks
bevarande och
insamlingsstiftelse

Bo redogjorde för tankarna att starta Borås Djurparks bevarande och insamlingsstiftelse och stadgarna gicks igenom. Styrelsen tycker att det är ett bra initiativ
att särskilja att gåvor går direkt in i stiftelsen.
Styrelsen ger VD i uppdrag att starta upp stiftelsen och att utse en styrelse för
den.

§ 15. Övriga frågor

Andreas redogjorde för två remisser som kommit. Program för föräldrastöd och
Drogpolitiskt program. Båda tillstyrks.
Styrelsen beslutar att ge i uppdrag åt VD att påbörja arbetet med utbyggnad
av elefanthuset.

§ 16. Mötets avslutande

Ordförande Andreas Ekström framförde sitt tack för ett givande möte och
avslutade mötet klockan 15:00.

Vid protokollet
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Andreas Ekström, ordf.
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Borås Djurpark AB
Kalkyl för finansiering - utbyggnad av Elefanthus
Lånebehov
Kalkylräntan beräknas till
Avskrivningskostnad
Utbyggnad av Elefanthus

25 000 000
3,50%

-875 000

Belopp

År

25 000 000

35

( beräknad snittid enligt K 3 )

Årlig kostnad

-714 286
-1 589 286

Möjlighet till finansiering
Besöksökning för att finansiera investeringen beräknas till
9 000 besökare.
9 000
180 kr

1 620 000
30 714

Borås Djurpark AB - Ett kommunalt bolag
Box 502, 501 13 Borås, 033 - 35 32 77 (Entré), 033 - 35 32 70 (Kontor)
info @ boraszoo.se, boraszoo.se
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Nr 158
2016-06-20
Dnr 2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd partistöd 2016 till
Socialdemokraterna
2016-06-03

Dnr 2016/KS0149 104

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Partistöd 2016

Socialdemokraterna 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 Socialdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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2016-06-20

Dnr 2016/KS0417 111

Avd: Sekretariat
Handläggare: Saier Yousef

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 159
Remiss av förslag till valkretsindelning
av
Kommunfullmäktige
Västra Götalandsregionen
Svar på remiss
på111förslag till valkretsindelning
Dnr 2016/KS0417
avKommunstyrelsen
Regionstyrelsen i Västra GötalandsregionFrån
Till Kommunfullmäktige
en
2016-06-01

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid Regionsstyrelsens sammanträde
26 april 2016 beslutat att inlämnat rubricerad remiss till kommunen.
I remissen föreslår Regionstyrelsen att valkretsarna för val till regionfullmäktige
(landstingsfullmäktige) skall vara de samma som vid val till riksdagen.
Förslaget till valkretsindelning har varit remitterad via Kommunstyrelsen till
Valnämnden.
Valnämndens presidiers remissvar, se bil.
I förslaget till valkretsindelningen pekas på att i de nya ändringarna i vallagen kräver
att ett aktivt val av landstingsfullmäktige skall göras för att kunna bli indelad till två
eller fler valkretser vid val till landstingsfullmäktige. I annat fall är hela landstinget
en enda valkrets.
I remissen står det också att Västra Götalandsregionens förslag till valkretsindelning
för val till regionsfullmäktige (landstingsfullmäktige) följer valkretsindelning för val
till riksdagen.
valkretsindelning för val till riksdag blir således:
 Göteborgs kommun
 Västra Götalands läns västra valkrets (Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv,
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
kommun),

Västra Götalands Läns norra valkrets (Bengtförs, Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum
Trollhättan, Uddevala, Vännersborg och Åmål kommun),
 Västra Götalands läns södra valkrets (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun)
 Västra Götalands Läns östra valkrets (Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommun).

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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I 4 kap 5 § vallagen anges, i nu aktuellt hänseende, att vid val till landstingsfullmäktige
är landstinget en enda valkrets, om inte regionsfullmäktige beslutar att dela in
landstinget i två eller fler valkretsar.
Det kan konstateras att det har varit fem valkretsar även före lagändringren,
skillnaden ligger i antal kommuner som tillhörde till varje valkrets då och nu. För
Västra Götalands läns valkrets södra har den fått två extra kommuner, det vill säga
alla gamla plus Herrljunga- och Vårgårda kommun som var en del av Västra
Götalands läns norra.
Även i den gamla valkretsindelningen - före den senaste vallagsändring som trädde i
kraft 1 januari 2015 - för val till Regionsfullmäktige följde den samma
valkretsindelning när det gäller val till riksdag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tillstyrker Regionfullmäktiges förslag till valkretsindelning vid val till
regionsfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting
Göteborgs kommun

Älvsborgs norra/Västra Götalands läns norra
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan,
Vårgårda, Vänersborg och Åmål

Älvsborgs södra/Västra Götalands läns södra
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn

Bohusläns/Västra Götalands läns västra
Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad,
Tanum, Tjörn, Uddevalla, Öckerö

Skaraborgs/ Västra Götalands läns östra
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara
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Dnr 2016/KS0463

tadskansliet
ersonal- ochNr
förhandling
160
Handläggare: Linnea Nilsson

OSTADRESS

01 80 Borås

Arbetsmiljöpolicy
2016-06-07

Dnr 2016/KS0463 026

Kommunfullmäktige

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Arbetsmiljöpolicy
Ärendet
Arbetsmiljöpolicyn visar Borås Stads övergripande målsättning, viljeinriktning och
medel för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn klargör hur Borås Stad ska utforma arbetsmiljön och hur verksamheterna når dit.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Arbetsmiljöpolicy
B 1832
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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:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder och styrelser
Gäller till och med: 2019

2 | arbetsmiljöpolicy
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Arbetsmiljöpolicy
Borås Stad ska vara en hälsosam organisation med
friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som ger
positiva effekter på medarbetare, chef och verksamhet
som kännetecknas av engagemang, professionalism
och lärande.
Borås stad ska ge chefer och medarbetare
förutsättningar för goda arbetsinsatser i en trygg och
säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret
för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Fördelning
av arbetsmiljöuppgifter ska vara klart definierat och
känt. Medarbetare företräds av skyddsombud men
alla är skyldiga att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet
och ta ansvar för att uppmärksamma frisk- och
riskfaktorer.

•

Chef och skyddsombud genomgår
arbetsmiljöutbildning.

•

Arbetsmiljöfrågorna är en naturlig del av
verksamheten och har en självklar plats vid
verksamhetsplanering och kvalitetsarbete.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
Borås Stads SAM-kalender.

•

Plan för lika rättigheter och möjligheter bildar
en helhet med arbetsmiljöfrågor och hälso- och
jämlikhetsfrågor.

•

Hälsa och arbetsmiljö finns med på dagordningen
vid arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal.

•
på en frisk arbetsplats:
• Finns en gemensam förståelse för verksamhetens
uppdrag och mål.

Alla tar ett personligt ansvar för den
gemensamma arbetsmiljön och bidrar till ett
positivt arbetsklimat.

•

Tidiga signaler på ohälsa tas på allvar.

•

Tar chefen ett särskilt ansvar för helheten och för
att arbetsuppgifterna är tydliga för medarbetarna.

•

Målet med rehabilitering är att få tillbaka
medarbetare i arbete.

•

Visar chef och medarbetare förtroende och tillit
för varandra och varandras kompetens.

•

Friskvårdsinsatser och utbildning inom
arbetsmiljöområdet sker fortlöpande.

•

Har medarbetaren handlingsutrymme vad gäller
hur arbetsuppgifter planeras och genomförs inom
ramen för verksamhetens uppdrag och krav.

•

Kränkande särbehandling och diskriminering inte
accepteras.

•

Får medarbetaren återkoppling och bekräftelse på
utfört arbete.

•

Alkohol och droger inte accepteras.

•

•

Får medarbetaren möjlighet till
kompetensutveckling.

Mångfald i form av olikheter i bakgrund,
erfarenhet, kompetens och andra personliga
förutsättningar tas tillvara.

den friska arbetsplatsen skapas genom
att:
• Arbetsmiljöfrågorna prioriteras av ledningen.
•

Arbetet planeras och prioriteras så att balans
mellan krav och resurser uppnås.

arbetsmiljöpolicy | 3
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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2016-05-30

Dnr 2012/KS0126 311

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Nr 161
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Nancy Kindblad (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M),
Svar på Hermansson
motion av Nancy
Kindblad
(M),
Kerstin
(C), och
Falco Güldenpfenning
Morgan
Hjalmarsson
(FP), Annette
Carlson
(KD):
Gräv
ner för att satsa
på miljön
och bygga nytt!
(M), Kerstin Hermansson (C), och Falco
2016-05-17
Dnr 2012/KS0126 311
Güldenpfenning (KD): Gräv ner för att satsa på
Från Kommunstyrelsen
miljön
och bygga nytt!
Till
Kommunfullmäktige
Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfenning (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-01-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det ska tas ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden. Ny yta
ovan mark kan då ligga till grund för den expansion vi vill se i centrum, med fler
bostäder i centrum. Den yta som inte tas i anspråk för bostäder kan förskönas med
t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för både Boråsare och
besökare.
Motionen har inte varit remitterad.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att utreda en nedgrävning av Kungsleden.
Utredningen pågår av SWECO och förväntas presenteras under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Motion till Kommunfullmäktige i Borås Stad
2012-01-26

Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!
Alla vill vi ha en attraktiv stad. Under allianspartiernas tid vid styret av Borås lades grunden
till det attraktiva centrum vi ser idag. Skulpturer, Sandwalls plats och ett bilfritt Stora
Torget är några exempel på utvecklingen. Vi har tagit stora och strategiska steg mot ett
attraktivare Borås men en omständighet som inte är det minsta attraktiv är vår Kungsled.
En hårt trafikerad led som går genom de centralaste delarna är långt ifrån idealisk och drar
- både miljömässigt och estetiskt - ner känslan av Borås som en attraktiv stad.
Vilken skillnad det skulle göra i stadslandskapet om vi kunde knyta ihop staden! En ostörd
promenad från Stora Torget upp till biblioteket i Kulturhuset vore möjlig och vårt centrum
skulle öka kraftigt i storlek men kanske framförallt i känslan.
När Kungsleden byggdes var den tänkt som en tillfällig avlastning. Med facit i hand vet vi
dock att lösningen blev permanent, decennier senare finns den fortfarande kvar och är nu
hårdare trafikerad än någonsin. Vi måste, av flera skäl, göra någonting åt denna Kungsled!
Genom att ta ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden åstadkommer vi i ett slag en
mängd förbättringar. Ny yta skapas som kan ligga till grund för den expansion vi vill se i
centrum: målet är 5000 boende jämfört med nuvarande 1500. Den yta som inte tas i
anspråk kan förskönas med t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för
både boråsare och besökare. Bullernivån minskar dessutom i centrum, vilket åstadkommer
en attraktivare när- och boendemiljö för många.
Vi ser stora fördelar med att dessutom planera för en planskild korsning vid
Kungsgatan/Åsbogatan. Inte minst för att underlätta för vår expanderande kollektivtrafik
som i dagsläget har svårt att ta sig fram pga. trafiksituationen.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Stadskansliet får i uppdrag att utreda hur en nedgrävning av Kungsleden kan genomföras i enlighet med
motionens intention samt beräkna kostnader för ett sådant projekt.

För Allianspartierna
Nancy Kindblad (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
B 1837
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Dnr 2014/KS0654

vd: Kvalitet och utveckling
NrAndreasson
162
Handläggare: Eva

STADRESS

1 80 Borås

Svar på motion av Lennart Andreasson, (V):
Kommunfullmäktige
Tillgänglighet för personer
med permobil
2016-05-04

Dnr 2014/KS0654

Svar
på motion av Lennart Andreasson, (V):
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Tillgänglighet
för personer med permobil
Lennart Andreasson, (V)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på tillgängliga toaletter för permobilburna i centrum.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden,
Tekniska nämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt
till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Det finns i dag en toalett i Orangeriet som är tillgänglig för personer med permobil,
(eldriven rullstol). Toaletten är för närvarvarande öppen 9.30- 17 alla vardagar. I övrigt är toaletten tillgänglig under restaurangens öppettider.
Övriga centralt placerade gatutoaletter uppfyller, enligt Tekniska nämnden inte dagens
krav på s.k. vändmått för eldrivna rullstolar. Nämnden anger att de gatutoaletter som
finns i dag sköts via reklamavtal med ett externt företag. Nuvarande avtal gäller t o m
2023.
Borås Stad använder sig av Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Gällande toaletter anges där att ”personer som har svårt att röra sig
inte bör ha längre till toaletten än andra personer. Minst en toalett skall vara tillgänglig
och användbar för rullstolsanvändare där det finns toaletter för allmänheten”.
Program för tillgänglighet är under revidering och beslut om programmet förväntas
fattas under våren 2016. Till programmet hör även en årlig handlingsplan där det
bland annat konstateras att det finns behov av ytterligare offentliga, tillgänglighetsanpassade toaletter i centrum.
Tekniska nämnden har också ett årligt anslag kopplat till Program för tillgänglighet,
avsett att användas för tillgänglighetsanpassningar.
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Kommunstyrelsen anser att det, med hänsyn till Orangeriets begränsade öppettider,
Västra Götalandsregionens riktlinjer samt Program för tillgänglighet, behöver inrättas
ytterligare någon centralt placerad, tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala
delar.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala delar. Kommunstyrelsen förutsätter att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad
toalett i stadens centrala delar.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion
2014/KS0654

Arbetsgrupp
Kvalitet & Utveckling

Händelse
Ärende:
Rubrik:

Inkomdatum:

Ext.organisation:

Adress:

Motion om tillgänglighet för personer med permobil

1. Motion av Lennart Andreasson (V) om tillgänglighet för personer med permobil
Svarsdatum:
2014-09-12
Lennart Andreasson (V)

Postnr:
E-post:

Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Ext. person:
Postadress:

Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:
Handläggare:

739 Äldre- och handikappomsorg - Övrigt
Eva Andreasson/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:

Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2014-09-15 08:55
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: "Lennart Andreasson" <lennart.i.andreasson@gmail.com>
Datum: 12 september 2014 15:04:27 CEST
Till: Goran.Bjorklund@boras.se
Ämne: Motion om tillgänglighet för personer med permobil
Motion om tillgänglighet för personer med permobil.
Under en valrörelse blir man ofta uppmärksammad på bristande
tillgänglighet för funktionshindrade. Så skedde även idag då
en man med permobil frågade mig var det finns en toalett
tillgänglig för en permobilburen? Jag hade inget svar på
frågan och blev upplyst om att det inte finns någon offentlig
och tillgänglig toalett för permobilburna i centrum.

B 1840
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Med anledning av ovanstående föreslår jag:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på
tillgängliga toaletter för
permobilburna i centrum.
Borås den 12 september 2014
Lennart Andreasson ( V )
Skickat från min iPad

B 1841

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
kommunfullmäktiges
handlingar
Handläggare:
Eva Andreasson

| 18 augusti 2016

Motion av Lennart Andreasson,(V): Tillgänglighet för personer med permobil
Inkomna yttranden i sammanfattning
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har förutom de gatutoaletter som idag sköts via reklamavtal inga
planer att anlägga ytterligare toaletter i centrum. Nämnden hänvisar till att möjligheten för personer med eldrivna rullstolar typ permobiler kommer att finnas i Orangeriet
som är under byggnad.
De gatutoaletter som finns idag sköts via reklamavtal av Clear Channel.
Av de gatutoaletter som idag finns i centrum är den som finns vid Södra torget anpassad för rullstolsburna enligt de regler för tillgänglighet som rådde vid anläggandet.
Toaletten tillkom för att tillgodose behovet av tillgänglighet för rullstolsburna och
bekostades av kommunen.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Motionsställaren har blivit uppmärksammad på att det saknas tillgänglighetsanpassad
toalett för personer med permobil i Borås centrum. Detta framkom också vid Sociala
omsorgsnämndens medborgardialog i november.
Behovet av en större anpassad toalett i Borås centrum har också lyfts fram som ett förbättringsförslag vid de brukarmöten och föreningsbesök som arbetsgruppen för kvalitet i
Funktionshinderverksamheten inom projektet ”Ett gott liv var dag” genomfört under
hösten 2014. De befintliga tillgänglighetsanpassade toaletterna är enligt brukarna inte
tillräckligt stora för att en person i permobil eller i en större rullstol ska kunna använda
toaletten.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens uppfattning att tillgängligheten i Borås
centrum behöver förbättras genom en centralt placerad tillgänglighetsanpassad toalett
med tillräckligt stora utrymmen så att den kan användas av personer med permobil och
stora rullstolar.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker ”Motion om tillgänglighet för personer med
permobil”.
Stadsdelsnämnd Norr har tagit del av motionen angående tillgänglighet för personer
med permobil och tillstyrker för sin del motionen, varefter beslutet översänds till
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Kommunstyrelsen. I motionen föreslås att kommunen löser bristen på tillgängliga
toaletter för permobilburna i centrum.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Att satsa på tillgänglighet ligger i linje med Borås Stads Vision 2025. I strategin ”Livskraftig stadskärna” tas bland annat upp att stadskärnan ska ha en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan umgås tryggt samt att stadskärnan ska rymma alla människor, även de som har behov av särskilt stöd.
För att leva upp till Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning och inte minst mot bakgrund till att staden
vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015 bör
bristen på tillgängliga toaletter för permobilburna i centrum lösas.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen ”Tillgänglighet för personer med permobil”, med nedanstående kommentarer.
I motionen beskrivs svårigheten för personer som är permobilburna, att hitta en offentlig toalett i Borås centrum.
Stadsdelsnämnden Öster anser att den offentliga toaletten som finns på stora torget är
för gammal och otillgänglig, och bör därför bytas ut mot en modernare. De nyare
varianterna uppfyller fler tillgänglighetskrav.
Orangeriet kommer att få en toalett där permobil kommer in, men Stadsdelsnämnden
Öster anser ändå att i en stad bör det finnas mer än en offentlig toalett tillgänglig för
personer som är permobilburna. Stadsdelsnämnden Öster föreslår av det skälet att det
görs en övergripande inventering av behovet av tillgänglighetsanpassade offentliga
toaletter inom Borås Stad och dess tätorter.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att samråd sker med det kommunala funktionshinderrådet.
Ungdomsrådet

Ej svar.

Centrala Pensionärsrådet

Ej svar.

Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
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Dnr 2013/KS0544

vd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef

Nr 163
Svar på motion av Marie
Fridén (M) och
Kommunfullmäktige
Alexis Mouschopanis (M): Elektronisk röstning
Dnr 2013/KS0544
110 Marie Fridén (M) och
Svar på motion
från
Från
Kommunstyrelsen
Alexis
Mouschopanis (M) om elektronisk röstTill Kommunfullmäktige
ning.
2016-05-10

Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att Borås
Stad blir försökskommun för elektronisk röstning i de allmänna valen.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Valnämndens remissvar, se bil.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning i oktober 2011 för att se över delar av
valsystemet. Kommittén kom att ta namnet 2011 års vallagskommitté.
Kommittén lämnade i januari 2013 ett delbetänkande; ”Proportionalitet i val samt
förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94. Redan i mars 2013 kom
ett slutbetänkande från kommittén; ”E-röstning och andra valfrågor”, SOU 2013:24.
Kommitténs två betänkanden har lett till tre propositioner; Prop. 2013/14:37
”Tillgänglighet och deltagande i val”, som tar upp frågor om att alla röstnings- och
vallokaler ska vara tillgänglighetsanpassade samt ger vissa unionsmedborgare rätt att
rösta i Sverige, Prop. 2013/14:48 ”Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val”, som inför utjämningsmandat och uttrycklig
småpartispärr även i kommun- och landstingsval samt ger partier rätten att trycka
partisymbol på valsedlarna samt Prop. 2013/14:124 ”Ökad effektivitet, säkerhet och
tillgänglighet i valförfarandet”, som tar upp införandet av ambulerande röstmottagare,
regler om obligatorisk utbildning av valförrättare, särskilda regler om röstnings- och
vallokalers utformning, bemanning och öppethållningstider samt att
onsdagsräkningen kommer att utökas med en dag.
I kommitténs slutbetänkande finns ett förslag om en försöksverksamhet med
elektronisk röstning under 2018 års allmänna val. Detta förslag har inte lett till någon
proposition ännu.
I intervju i Dagens eko den 10 mars 2016 uppger justitieministern Morgan Johansson
att förslaget med försök med elektronisk röstning till 2018 års allmänna val är väldigt
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olämpligt, därför att det är svårt att hålla på valhemligheten, och att säkerställa att man
inte utsätts för någon påverkan i sitt val. Det är inget som kommer att dras igång till
2018 års val och, om det över huvud taget ska genomföras, kommer
försöksverksamhet att bli aktuella först fram emot 2022 års allmänna val, enligt
justitieministern.
Med tanke på att det inte finns något förslag till genomförande av försöksverksamhet
med elektroniskt val inom överskådlig framtid, finns det ingen anledning att i förväg
ansöka om att bli försökskommun till något, som ingen idag vet vad det innebär.
Motionärernas förslag bör därför avslås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Saier Youssef
Valledare
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Dnr 2013/KS0664 311

vd: Strategisk samhällsplanering
Nr 164
Handläggare: Karin
Graad
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Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och
Kommunfullmäktige till Viareds
Annette Carlson (M); Trafikflöden
industriområde
Svar
av311Nils- Åke Björklund (M) och
2016-05-17på motion
Dnr 2013/KS0664
Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
industriområde
Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-10-23 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets
trafiklösning samt trafikflödena för hela Viareds Industriområde.
Motionen har inte varit remiterad
Trafikverket och Borås Stad driver en omfattande åtgärdsvalsstudie, Noden Borås.
Studien görs i två steg där första delen ska hantera övergripande trafikfrågor som kan
spelas in till regional och nationell transportinfrastrukturplan. Den delen förväntas
vara klar i december 2016. Brister i trafiken, kring Viared samt på Rv27 och Rv40, är
identifierade och kommer att studeras i detta arbete.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Dnr 2015/KS0765

Handläggare:
Eva Luvö
Nr 165
ars-Olof Danielsson

Svar på motion från Ida Legnemark (V):
Kommunfullmäktige
Borås - en fristad för förföljda
konstnärer
2016-05-26

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer samt att kostnaderna för och omfattningen av arbetet med fristadskonstnärer utreds.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden som efter omröstning med fem
röster mot fyra beslutat avstyrka den. Sara Andersson (S) och den rödgröna gruppen
reserverade sig mot beslutet. Kulturnämndens remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Motionären önskar att det utreds hur stor omfattning arbetet med mottagande av
fristadskonstnärer ska ha och hur arbetet ska gå till och hänvisar till att det redan finns
ett nätverk, där ett antal svenska kommuner är medlemmar, ICORN, International
Cities of Refuge Network, som samordnar arbetet med att erbjuda fristad för
förföljda konstnärer i de olika medlemskommunerna.
Kulturnämnden har i sitt remissvar angett att förslaget är bra men att det strider mot
kommunallagen, eftersom ett sådant arrangemang har en starkt utrikespolitisk
karaktär, som är förbehållet staten.
Motsvarande fråga var föremål för prövning i kommunfullmäktige i Gävle kommun i
februari 2014. Kommunfullmäktige där beslutade bl a att kommunen skulle göra
Gävle till fristadskommun med inriktning mot bildkonstnärer som har
väldokumenterat behov av fristad och att söka medlemskap i ICORN. En
kommunmedlem överklagade beslutet och yrkade att det skulle hävas såsom olagligt,
bl a på den grunden att det var fråga om understöd till enskild utan lagligt stöd samt
att beslutet var en utrikespolitisk viljeyttring, som överskred kommunens kompetens.
Förvaltningsrätten i Falun biföll överklagandet i dom den 1 juli 2014 på den senare av
de åberopade grunderna. Efter överklagande ändrade emellertid Kammarrätten i
Sundsvall i dom den 25 mars 2015, mål nr 1889-14, utgången och avslog
överklagandet helt. Kammarrätten anger i domskälen att ett beslut om medlemskap i
ICORN är ett beslut inom kulturområdet (och således kompetensenligt i den delen)
men att det även tangerar det utrikespolitiska området i och med att beslutet innebär
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att viss kritik riktas mot bildkonstnärens förhållanden i sitt hemland. Kammarrätten
konstaterar vidare att det är ICORN som anger kriterierna för att välja ut
skyddsbehövande konstnärer och sedan också gör urvalet. Därmed blir inte
kommunen utan ICORN avsändare av det politiska budskapet. Kammarrätten
sammanfattar att ”inslaget av utrikespolitik när Gävle kommunen ämnar söka
medlemskap i ICORN för att kunna ta emot en bildkonstnär är av så indirekt slag att
beslutet inte är olagligt.” Domen har inte överklagats.
Det kan således konstateras att beslut om att ställa sig positiv till att ta emot
skyddsbehövande konstnärer samt att söka medlemskap i ICORN för att verkställa
mottagandet, inte bedömts vara olagligt av Kammarrätten i Sundsvall. Flera andra
svenska kommuner och åtminstone en region är medlemmar i ICORN. Det saknas
därför anledning att göra någon annan bedömning i Borås utan man kan utgå från att
det är kompetensenligt att vara fristad åt någon eller några konstnärer åtminstone
enligt ICORNS riktlinjer.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och att det behöver utredas
omfattningen av och formerna för hur Borås Stad kan erbjuda förföljda konstnärer en
fristad.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Motion
Borås - en fristad för förföljda konstnärer
Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en
tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att verka fritt i sitt yrke
i hemlandet. Idag är rörelsen bredare och alla typer av konstnärer inkluderas.
Fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt göra sin röst hörd och
idag är ett antal svenska kommuner anslutna till nätverket ICORN, International
Cities of Refuge Network.
Kommuner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda författare,
musiker, bildkonstnärer, dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer
som lever under hot i sina hemländer en fristad under två år. Under denna tid kan
konstnären leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen som bjudit in
står för konstnärens försörjning under dessa två år. Under tiden då konstnären finns i
kommunen kan hen bidra till mångfalden i det lokala kulturlivet. Från Kulturrådet kan
bidrag sökas för att främja fristadskonstnärers deltagande i konstnärliga och social
sammanhang, för översättning av verk och för möjligheten att delta i den kulturella
offentligheten.
Hur Borås Stad ska utforma arbetet med fristadskonstnärer och i hur stor omfattning,
det vill säga hur många förföljda konstnärer som årligen kan erbjudas fristad, behöver
utredas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda
konstnärer
- att omfattningen och utformandet av arbetet med fristadskonstnärer utreds
Borås 2015-11-17
Ida Legnemark (V)
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Yttrande över motionen Borås - en fristad för
förföljda konstnärer
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0765.

Beslut

Kulturnämnden avstyrker motionen.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Ida Legnemark (V) föreslår i 2015-11-17 dagtecknad motion att Borås Stad ställer sig
positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer samt att omfattningen och
utformandet av arbetet med fristadskonstnärer utreds.
Fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt att göra sin röst hörd
och idag är ett 15-tal kommuner samt några regioner, däribland Västra Götalandsregionen, anslutna till nätverket ICORN, International Cities of Refuge Network.
Att bli fristad samt att ta emot en eller flera författare, journalister, musiker, bildkonstnärer, dramatiker och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina
hemländer är en omfattande process och innebär ett ekonomiskt åtagande för kommunen. Omfattningen av detta måste självfallet utredas vilket motionären även påpekar. De gästande konstnärerna kan med stor sannolikhet på ett positivt sätt bidra till
det lokala kulturlivet.
I dessa synnerligen oroliga tider är förslaget angeläget och Kulturförvaltningen tillstyrker motionen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Att ta emot en eller flera fristadskonstnärer innebär att kommunen står för konstnärens omkostnader för boende och uppehälle. Kommunen ska även betala en årlig
medlemsavgift till organisationen ICORN.
Borås 2025 Socialt perspektiv
En fristadskonstnär ska introduceras till det lokala kulturlivet, vilket på ett positivt sätt
kan bidra till integration och interkulturell dialog i kommunen.
Reservation
Yrkanden
Alliansen i Kulturnämnden yrkar att nämnden avstyrker motionen. Alliansen
ställer sig positiva till motionens intention som sådan. Det skulle troligtvis vara mycket värdefullt om en fristad för en konstnär i framtiden skulle kunna finnas i just Borås.
Dock anser vi med de kunskaper vi idag besitter att vi mot bättre vetande då skulle
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föreslå något som vi vet går i strid med kommunallagen. Om Borås Stad skulle ta på
sig värdskapet för ett sådant arrangemang innebär det en handling av stark utrikespolitisk karaktär, vilket bör anses vara endast en statlig angelägenhet. Se bilaga
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar tillstyrka motionen enligt Kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden
beslutat i enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej.
Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Alliansens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Sara Andersson (S), Peter Wiberg (V), Gabriel Sandberg
(S) och Hanna Werner (MP), samt nej av Lars Gustaf Andersson (L), Pirita Isegran
(M), Lena Medelius (M), Ann-Charlotte Blomqvist (KD) och Patric Silfverklinga
(SD).
Kulturnämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet med Alliansens förslag.
Kulturnämnden beslutar därmed med fem röster mot fyra
att

avstyrka motionen.

Sara Andersson (S) och den rödgröna gruppen reserverar sig mot beslutet att avstyrka
motionen ”Borås – en fristad för förföljda konstnärer”. Se bilaga
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

B 1854

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Vi ställer oss positiva till motionens intention som sådan. Det skulle troligtvis vara mycket värdefullt
om en fristad för en konstnär i framtiden skulle kunna finnas i just Borås. Dock anser vi med de
kunskaper vi idag besitter att vi mot bättre vetande då skulle föreslå något som vi vet går i strid med
kommunallagen. Om Borås stad skulle ta på sig värdskapet för ett sådant arrangemang innebär det
en handling av stark utrikespolitisk karaktär, vilket bör anses vara endast en statlig angelägenhet.
Med anledning av detta yrkar vi på
att motionen avstyrks

Lars Gustaf Andersson (L)
Pirita Isegran (M)
Lena Medelius (M)
Ann-Charlotte Blomqvist (KD)
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Reservation över yttrandet för motionen Borås - en fristad för förföljda konstnärer
Vi i den Rödgröna gruppen i Kulturnämnden reserverar oss mot beslutet att avstyrka motionen
Borås- en fristad för förföljda konstnärer till förmån för vårt egna förslag att tillstyrka motionen.
I dessa synnerligen oroliga tider anser vi att det är viktigt att visa solidaritet genom att ställa sig
positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer.
Motionären framhåller att fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt att göra
sin röst hörd samt att hur Borås ska utforma arbete och i vilken omfattning behöver utredas.
Den rödgröna gruppen genom
Sara Andersson
Peter Wiberg
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Dnr 2014/KS0598

Nrutveckling
166
vd: Kvalitet och
andläggare: Eva Andreasson

STADRESS

1 80 Borås

Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och
Hanna Werner (MP): Inför
tandborstning på förskola
Kommunfullmäktige
och fritids

2016-05-09
Dnr 2014/KS0598
Svar
på motion
av Thomas Wingren (MP) och
Från Kommunstyrelsen
Hanna
Werner (MP): Inför tandborstning på
Till Kommunfullmäktige
förskola och fritids

Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra Götaland eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på
morgonen i samtliga förskolor samt även på fritids.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna
samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att regelbunden tandborstning är ett bra sätt
för att uppnå en god tandhälsa hos barn i alla åldrar. Kommunstyrelsen menar dock
att tandborstning är vårdnadshavarnas ansvar och det därmed är rimligt att det sker i
hemmet.
Borås Stad ska vara med och bidra till att skapa förutsättningar för en god tandhälsa,
vilket kan ske på flera i olika sätt.
Förskolan och fritidshemmen har ett pedagogiskt uppdrag enligt Skollagen. En del i
uppdraget är att stötta hemmet i omsorgen runt barnet. Då blir det också naturligt att
ta upp olika frågor t ex om kost och hälsa när det finns anledning till det.
Borås Stad har vidtagit åtgärder för att minska mängden socker i de livsmedel som
serveras i stadens verksamheter, då socker i maten bland annat påverkar tandhälsan.
I upphandlingen av livsmedel har man valt så obearbetade livsmedel som möjligt.
Det innebär t ex. att man undviker produkter med konstgjorda sötningsmedel och i
stället har valt lättsockrade eller osockrade produkter.
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Borås Stad följer Livsmedelsverket råd om maten i förskola och skola. Råden innehåller bland annat vägledning om söta livsmedel. Livsmedelsverket menar att det är
bättre att föräldrarna tar ansvar för den delen och att det på förskolan serveras livsmedel som är nödvändiga ur näringssynpunkt.
Borås Stads förskolor har utifrån Livsmedelsverkets råd beslutat att man i förskolan
inte serverar godis eller läsk och att man endast serverar söta livsmedel under enstaka
tillfällen under året och om det är i ett pedagogiskt syfte. Förskolan tar inte heller
emot livsmedel från vårdnadshavare, t ex glass, fika osv, utan all mat som serveras på
förskolan är sådant som förskolan tillhandahåller.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt med tandborstning
på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet har förskolorna som
deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig rutin.
Folktandvården har en viktig roll i att ge barn, ungdomar och deras föräldrar kunskap
om hur man behåller friska tänder hela livet. Folktandvården anger att ”störst chanser
till god tandhälsa har de som får bra vanor redan som barn”.
Folktandvården i Västra Götalandsregionen har rutiner för att ge barn, ungdomar och
deras föräldrar kunskap om hur man håller tänderna friska hela livet. Rutinerna omfattar barn och ungdomar från 6 månader till 19 år.
Kommunstyrelsen anser att de åtgärder som Borås Stad har vidtagit och det stöd som
folktandvården ger till föräldrar skapar förutsättningar för en god tandhälsa för barn i
förskola och fritidshem.
Det är även viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts, i projektet i Stadsdel Öster och att fortsätta samverkan med Folktandvården. Det finns även statistik i Välfärdsbokslutet som kan vara till nytta i det förebyggande arbete.
Kommunstyrelsens bedömer att det är inte är rimligt med ett generellt införande av
tandborstning i samtliga förskolor och fritidshem. De enheter som bedömer att det
finns behov av tandborstning under verksamhetstid och som har möjlighet att organisera det kan självfallet införa tandborstning på eget initiativ.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Inför tandborstning på förskola och fritids
Flera studier pekar på att förskoleperioden är den mest kariesaktiva i en människas liv. Dålig
tandhälsa hos barn följer dem genom hela livet. Det bästa sättet att förebygga karies är att
borsta tänderna dagligen med fluortandkräm.
Det är idag vanligt förekommande att barn lämnas direkt till förskolan/fritids för att äta sin
frukost där i stället för i hemmet. Tandborstningen bör ske efter frukosten och inte före. Det
innebär att många barn idag missar den viktiga tandborstningen på morgonen.
I Jönköpings län startade Folktandvården ett samarbetsprojekt med kommunerna "Tillsammans mot tandtrollen" – år 2005 för att uppmuntra till tandborstning efter frukost
på förskolorna. Projektet är numer ett förebyggande program där barnen borstar sina tänder
efter frukost på 95% av förskolorna, i de flesta familjedaghem och fritidshem i länet.
Jönköpings län har barnen med bäst tandhälsa i Sverige. De har nått detta resultat genom att
samarbeta med hem, förskolor och skolor och göra tandborstningen till en del av den dagliga
rutinen. För mer info om tandhälsan i våra län och regioner se
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19011/2013-4-1.pdf
Hur har då personalen i förskolan och på fritids i Jönköpings län reagerat på förslaget?
Följande stod att läsa på Jönköpings läns hemsida (informationen är tyvärr numera
borttagen)

”Så här tyckte personalen på förskolorna efter en tid:
•
•
•
•
•

Det gick lättare än vi trodde.
Vi har hittat egna rutiner.
Naturlig del i hälsofostran.
Positivt med uppmärksamhet.
Vi vill veta om tandhälsan blivit bättre.

Så här tyckte föräldrarna:
•
•
•

Lättare att borsta hemma.
Barnen får goda vanor tidigt.
Fokus på barnens bästa.

Resultat
I dag deltar nästan alla förskolor och familjedaghem i länet. Projektet har under en
femårsperiod bidragit till att andelen sexåringar utan fyllningar eller hål som behöver lagas
har ökat med tio procent, från 74 till 84 procent (resultat 2009). ”
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För att göra det praktiskt och enkelt för personalen föreslår vi att föräldrar får ta med
namnade tandborstar till sina barn, medan kommunen tillhandahåller övrig materiel - på
samma sätt som föräldrar tar med egna blöjor till sina barn men förskolan har trasor, tvål
mm.
Vi anser att Borås Stad bör agera klokt och föregå med gott exempel i Västra Götaland. Att
ge det där lilla extra och att vara en förebild är sådant som ger mervärde för våra invånare
och ökar attraktiviteten som bosättningskommun. Satsa på vår skol- och barnomsorg!
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra Götaland
eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på morgonen
i samtliga förskolor samt även på fritids.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren
Hanna Werner
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Motion: Inför tandborstning på förskola och
fritids
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden föreslår att man i samverkan med Folktandvården gör insatser i de
områden där behoven är störst, samt att man tar vara på erfarenheterna från
tandhälsoprojektet på Hässleholmen.
Tandhälsan är ojämlikt fördelad och i områden som är mer socialt och ekonomiskt
utsatta är dålig tandhälsa ett problem, redan i förskoleåldern. Erfarenheten är att
insatserna får störst effekt där tandhälsan är sämst. Här kan man använda sig av den
statistik som tas fram i samband med välfärdsbokslutet, för att identifiera dessa
områden.
Den här typen av insatser är inte kostsamma, men det är nödvändigt med samverkan
med Folktandvården samt att man ökar förståelsen och kunskaperna hos personalen i
förskolan. Förskolan är en bra arena då man har möjlighet att göra tidiga insatser som
kommer många till del.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden anser att tandborstning bör ske i hemmen tillsammans med barnens
vårdnadshavare. Genom att öka kunskaperna om kost och hälsa hos vårdnadshavare
och personal förväntas en förbättrad tandhygien hos barn och unga.
Vi ser dock att andelen kariesfria 6-åringar är ojämnt fördelad mellan folktandvårdens
kliniker i Borås stad. För att förbättra barn och ungdomars tandhälsa vill vi föreslå att
ett samarbete med Folktandvården inleds för att hitta alternativa tillvägagångssätt. Det
skulle t ex kunna vara utökning av flourlackering, flourautomater i angränsning till
matsalar där fritidsbarnen äter, mer information om kost och tandhälsa till
vårdnadshavare på förskolornas föräldramöten och på familjecentralen och andra
öppna förskolor/mötesplatser. Andra förbättringsområden skulle kunna vara en
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översyn av vad som serveras i förskolor och på fritids och i största möjliga mån
undvika sötsaker inom verksamheterna.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förskole- och fritidsåren är centrala för det fortsatta lärandet och många färdigheter
grundläggs hos barnen under denna tid. Personalen i verksamheten måste få tid att
fokusera på det pedagogiska uppdraget som förskola och fritids har. Ytterligare arbetsuppgifter för personalen i verksamheterna gör att prioriteringar måste göras vilket
kan leda till försämrad kvalitet. Stadsdelsnämnden föreslås därför avstyrka motionen.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om vikten av att förebygga
karies men anser att det är ett ansvar som måste vila på vårdnadshavare. Att införa ett
generellt beslut på alla förskolor och fritidshem är inte rimligt då pedagogerna i första
hand har ett pedagogiskt uppdrag där varken skollag eller läroplan beskriver tandborstning som en del av uppdraget.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt med tandborstning
på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet har förskolorna som
deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig rutin. Att införa tandborstning på samtliga förskolor och fritidshem finner Stadsdelsnämnden Öster inte
rimligt, men förutsätter att de goda idéerna fortsätter att spridas och utvecklas.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Inför tandborstning på förskola och fritids”. Majoriteten av ledamöterna närvarande
på stormötet ställer sig bakom förslaget.
Ledamöterna menar att detta är ett positivt förslag då det bidrar till att skapa bra vanor hos barn. På lång sikt leder det till att vi få medborgare med god tandhälsa, detta
kan leda till minskade kostnader för tandvården och innebär att dessa resurser kan
användas till annat.
Ungdomsrådet menar också att det är bra att det finns goda exempel från andra
kommuner som Borås kan lära sig från ifall förslaget genomförs. Ledamöterna vill
dock lyfta att de ser svårigheter med att genomföra förslaget utifrån personalens förutsättningar på förskolan. Detta blir en ny arbetsuppgift som kräver extra tid.

B 1862

kommunfullmäktiges handlingar | 18 augusti

Sida
1(2)
2016-05-30

Dnr 2014/KS0677

167
Avd: Kvalitet Nr
och utveckling
Handläggare: Eva
Andreasson
Svar
på motion

OSTADRESS

01 80 Borås

av Lennart Andreasson,(V):
Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och
Kommunfullmäktige
Vänga Mosse
Dnr 2014/KS0677
Svar på motion
av Lennart Andreasson (V):
Från
Kommunstyrelsen
Handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön
Till Kommunfullmäktige
och Vänga Mosse
2016-05-09

Lennart Andreasson, (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och
Vänga Mosse
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt med en god tillgänglighet vid olika besöksmål i kommunen. I det ingår även att pröva behovet av tillgänglighetsanpassade toaletter vid varje enskilt besöksmål, samt vilken lösning som är lämplig för varje enskilt
objekt.
Tekniska nämnden har också ett årligt anslag kopplat till Program för tillgänglighet,
avsett att användas för tillgänglighetsanpassningar.
Borås Stad använder sig av Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Gällande toaletter anges där att ”personer som har svårt att röra sig
inte bör ha längre till toaletten än andra personer. Minst en toalett skall vara tillgänglig
och användbar för rullstolsanvändare där det finns toaletter för allmänheten”.
För Vänga Mosse, anges det i naturreservatets föreskrifter att det inte är tillåtet att
utföra markarbeten eller uppföra byggnad. Trafikverket har en tillgänglighetsanpassad
toalett på en rastplats en km ifrån reservatets entré. Kommunstyrelsen anser att tillgången till tillgänglig toalett därmed har lösts på ett rimligt sätt.
Gällande Pickesjön, anger Tekniska nämnden i sitt remissvar att ”Området ligger
några minuters bilväg från centrala Borås. Behovet av toaletter bedömdes som litet
när området tillgänglighetsanpassades för ett par år sedan”.
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Kommunstyrelsen konstaterar att närliggande bostadsområden utvecklats med ett
stort antal bostäder under de senaste åren och det är sannolikt att det även ökat antalet medborgare som besöker området runt Pickesjön.
Kommunstyrelsen anser därmed att behovet av tillgänglighetsanpassad toalett vid
Pickesjön behöver genomgå en förnyad prövning, med hänsyn till de förändrade förutsättningarna.
I prövningarna ska även frågan om lämpligt utförande av eventuella toaletter, samt
skötsel och regelbunden tillsyn belysas.
Generellt sett anser Kommunstyrelsen att frågan om behov av toaletter alltid ska finnas med när nya områden/besöksmål planeras. Förutom att det är en fråga om tillgänglighet för alla, finns det sannolikt även en ekonomisk fördel i att få med frågan
redan i planeringen.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av tillgänglighetsanpassade toalett vid Pickesjön. Kommunstyrelsen förutsätter att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av tillgänglighetsanpassade
toaletter vid Pickesjön och vid Vänga Mosse samt redovisar uppdraget under 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Motion om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Borås Stad har en fantastisk natur in på knutarna. Det har även lagts ner mycket arbete för att
tillgänglighetsanpassa vissa stränder och naturreservat. Bland annat har Pickesjön och Vänga
Mosse gjorts tillgängliga även för dem som är rullstolsburna, det gäller dock enbart under
förutsättning att nöden inte tränger sig på. Det saknas nämligen tillgång till toaletter för
rullstolsbundna på båda dessa platser.
För dem som har lyckan att stå på benen finns det gott om buskar att smita bakom när nöden
tränger på, den möjligheten har dock inte de som är rullstolsburna. För att öka komforten även
för de rullstolsburna föreslår jag att vi anlägger handikappanpassade toaletter vid Pickesjön
och Vänga Mosse. Enligt uppgift finns det enklare mulltoaletter som lämpar sig väl för
ändamålet.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och Vänga
Mosse.
Borås den 24 september 2014
Lennart Andreasson ( V )
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Motion om handikappanpassade toaletter vid
Pickesjön och Vänga Mosse
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen ”Handikappanpassade toaletter
vid Pickesjön och Vänga Mosse” men uppmanar också att man gör en översyn för att
se om det finns ytterligare platser i Borås som bör ha en tillgänglighetsanpassad
toalett.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden anser att frågan om toaletter vid olika besöksmål skall övervägas
från fall till fall.
Tekniska nämnden anser att länsstyrelsens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet bör tillämpas generellt men ser gärna att en kommunal policy beslutas.
Toaletter finns i många olika utföranden men alla kräver regelbunden tillsyn. Det är
också viktigt att ha med frågan när nya områden planeras. Det är lättare att få med
kostnaderna då.
Motionären specificerar två områden där han föreslår att handikappanpassade toaletter anläggs:
Vänga Mosse – I naturreservatets föreskrifter anges att det inte är tillåtet att utföra
markarbeten eller uppföra byggnad. Trafikverket har en tillgänglighetsanpassad toalett
på en rastplats en km ifrån reservatets entré.
Pickesjön – området ligger några minuters bilväg från centrala Borås. Behovet av toaletter bedömdes som litet när området tillgänglighetsanpassades för ett par år sedan.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Nämndens yttrande
Borås Stad har anpassat vissa naturreservat, badplatser och fritidsområden med parkering,
spångar, sittplatser och rastplatser för att göra områdena tillgängliga för personer med
rörelsehinder. Vid badplatsen Pickesjön och naturreservatet Vänga Mosse brister tillgänglighetsanpassningen då det saknas toaletter för personer med rullstol.
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Motionsställaren föreslår att anpassade toaletter anläggs vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens uppfattning att tillgängligheten vid
Pickesjön och Vänga Mosses bör kompletteras med toaletter som är anpassade för personer med rullstol.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen över Motion om handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Sammanfattning
För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges en likvärdig plats i
samhället måste tillgången till service som toaletter anses vara en av grundförutsättningarna.
För att leva upp till Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning och inte minst mot bakgrund till att Borås
Stad vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015
bör handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggas vid Pickesjön och
Vänga Mosse.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse”, med nedanstående kommentarer.
Nämndens yttrande
I motionen beskrivs att Pickesjön och Vänga Mosse tillgänglighetsanpassats, men att
det saknas anpassade toaletter. Därför föreslår motionären att handikappanpassade
toaletter anläggs vid de två naturreservaten.
Stadsdelsnämnden Öster anser att det med anledning av att Borås Stad vann Access
City Award, finns goda skäl att anlägga anpassade toaletter och anser att detta är ett
naturligt steg i Borås Stads tillgänglighetsarbete. Nämnden föreslår därför att det görs
en övergripande inventering av behovet av handikappanpassade toaletter vid övriga
naturreservat och friluftsområden inom Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att samråd sker med tillgänglighetskonsulenten
och det kommunala funktionshinderrådet, kring toaletternas placering och utformning.
Ungdomsrådet

Ej svar

Centrala Pensionärsrådet

Ej svar

Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen, med följande synpunkter.
Kommunala funktionshinderrådet har diskuterat frågan vid flera tillfällen. Rådet ser
gärna att det sätts upp mulltoaletter med solcellsbelysning på de nämnda platserna.
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vd: StrategiskNr
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168
andläggare: Karin Graad

STADRESS
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Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Tillgängliggör Krokshallsberget
för Boråsarna.
Kommunfullmäktige

2016-05-17

Dnr 2011/KS0661 219

Svar
på motion av Heiti Ernits (MP) - TillgängFrån Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
liggör
Krokshallsberget för Boråsarna.
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att tillgängligheten till Krokshallsberget för stadens invånare ökas
genom att omvandla dela eller delar av parkeringsytan till grönområden såsom park
och stadsodling. Dessutom ska kommunen tillåta verksamheter att etableras ovanpå
berget, förslagsvis på ”gråytorna”, på ett sätt som harmoniserar med den omgivande
miljön.
Motionen har inte remitterats.
Områdets centrala läge i direkt anslutning till Resecentrum gör att området sedan
länge varit intressant att förädla. Innan beslut om Götalandsbanans dragning är det
inte möjligt att hitta en långsiktig lösning. Utifrån rådande plansituation bör en
förändring av Krokshallsberget avvakta viktiga strategisk beslut och därefter ingå i en
helhetslösning där ett större omland ingår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Motion – tillgängliggör Krokhallsberget för Boråsarna
Bakgrund
Krokhallsberget har många estetiska kvalitéer och är en platsmässig tillgång för staden. Bergets
karaktäristiska växtbeklädda brant välkomnar varmt alla besökare vid centralstationen och blir
således en av de första intressanta blickfångarna för stadens besökare. Kort därefter exponeras
besökaren, som vänder in mot staden, för den över hundra år gamla och arkitektonisk
uppseendeväckande träbyggnaden ”Restaurang Trägårn”[1] som anbringar mot bergets
sluttning. Bredvid träbyggnaden ligger en behaglig och skuggig berså som inhyser några bänkar
för trötta ben; viloplatsen ger också upphov till en stig som leder upp till berget som idag utgörs
till stora delar av parkeringsyta. Från bergets topp åtnjuter man trivsam utsikt och sol långt in på
sommarkvällarna. Förutom de rent estetiska och mikroklimatmässiga egenskaperna
kontrasterar bergformationen omgivningen på ett intressant sätt, vilket bidrar till mer spännande
och attraktiv stadsmiljö. Detta unika landmärke är en tillgång för Boråsarna och staden, vilket gör
det mycket angeläget att kunna öppna upp krokhallsberget för Boråsarna.
Problemställning
Den användbara marken ovanpå Krokhallsberget är idag relativt otillgänglig för allmänheten på
grund av flera barriäreffekter. Marken består idag av stora delar av ”gråytor” i form av asfalterad
parkeringsyta, vilket gör att den mycket attraktiva och i staden centralt belägna marken används
på ett ensidigt och ineffektivt sätt. Stadsförtätningen innebär inte enbart tätare bebyggelse, utan
också att centralt belägna ”gråyor”[2] skall kunna omvandlas till urbana allmänningar: exempelvis
grönytor som kan kombineras med olika typer av verksamheter.
Platsen upplevs inte sällan som otrygg av många på grund av att inga
verksamheter i närheten bidrar till att folk rör sig i området under olika tider på dygnet. Dessutom
är området otillgänglig för rörelsehindrade, äldre och/eller personer med barnvagn då hissar eller
andra mobilitetsanordningar saknas.

Lösning
För att kunna ”öppna upp” platsen för stadens invånare och turister bör markanvändningen
stödja många olika användningsområden samtidigt som området tillgängliggörs för människor
med rörelsehinder (exempelvis glashissar som vetter mot Knalletorget). Det hade varit
intressant att kombinera restaurang- och/eller kaféverksamhet med grönytor i form av
nyttofruktpark (exempelvis den vackra och högt belägna Petřín parken i Prag) och stadsodling.
Dessutom skulle områdets unika kvalitéer vara eftertraktade för restaurang- och/eller
kaféverksamheter med tanke på utsikten över staden och kvällssolen.
Empirisk forskning visat att stadsodling på flera sätt bidrar positivt till den hållbara
staden. Stadsodlingen har visat sig ha positiva hälsoeffekter och innebär också att människor i
större grad engagerar sig i sin stad. Dessutom har det visat sig att skadegörelse har minskat på
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platser där odlingsmöjligheter har införts. Odlingsmöjligheter i stadsmiljön ökar även det sociala
kapitalet i samhället genom att fler sociala möten äger rum. Stadsodlingen kan utgöra ett
komplement till kosthållningen och kan komma att bli en allt viktigare resurs i ett samhälle där
huvudparten av matproduktionen baseras på sinande olja.
En viktig och ofta bortglömd aspekt är den folkbildande effekt som odlingsaktiviteter
har (kunskap om odlingsmetoder, växt- och djurarter, råvaror, kretsloppstänkande och så
vidare).
Det är viktigt att många olika människor, på olika tider och årstider, med olika
intressen och förutsättningar, kan nyttja denna viktiga urbana allmänning som Krokhallsberget
utgör. Därför är det viktigt med olika verksamheter och funktioner i området.
Yrkande
Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna:
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ökar tillgängligheten till Krokhallsberget
för stadens invånare.
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall omvandla hela eller delar av
parkeringsytan på Krokhallsberget till grönområden såsom park och stadsodling.
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall tillåta verksamheter att etableras
ovanpå Krokhallsberget - förslagsvis på ”gråytorna - på ett sätt som harmoniserar med
den omgivande miljön.

[1] Byggnaden har viktiga kulturhistoriska värden och är skyddad i detaljplanen.
[2] Gråytor innebär redan exploaterad mark (ex: parkeringar, onyttjade gräsytor, före detta
industriområden osv) som är lämplig för att bygga bostäder eller omvandlas till grönområden.
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