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Datum 

2018-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00638 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2018-10-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB  

den 30 augusti 2018 (55)   (bil.) 

Dnr 2018-00031, 

 

2. Månadsrapport Energi- och Miljöcenter juni 2018 från  

Borås Energi och Miljö AB   (bil.) 

Dnr 2018-00336,  

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Fribo den 14 maj 2018 (bil.) 

Dnr 2018-00031, 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås den  

28 augusti 2018    (bil.) 

Dnr 2018-00031, 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  

AB den 23 augusti 2018    (bil.) 

Dnr 2018-00031, 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Toarpshus den 13 juni (bil.) 

Dnr 2018-00031, 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB  

den 31 augusti    (bil.) 

Dnr 2018-00031, 
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8. Dom från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 699-17.  

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Jönköpings dom  

den 15 februari 2017 i mål nr 53-16. Saken: Bidrag enligt  

skollagen (2010:800) till fristående förskola och skola (22) (bil.) 

Dnr 2015-00845, 

 

9. Delårsrapport 2018 från Sjuhärads Samordningsförbund (bil.) 

Dnr 2018-00634, 

 

10. Protokoll från styrelsemöte för IBAB  (bil.) 

Dnr 2018-000031, 

 

11. Protokoll från styrelsemöte för Eolus 6 AB  (bil.) 

Dnr 2018-00031 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den  

27 augusti 2018.    (bil.) 

Dnr 2018-00031,  

 

13. Rapport Föreningen Funkisglädje, förutsättningar för  

arrangemang av deltävling i Funkisfestivalen från  

Kulturförvaltningen    (bil.) 

Dnr 2018-00286,  

 

14. Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om godkännande  

som huvudman för en utökning av en befintlig fristående  

gymnasieskola i Alingsås kommun. Borås stad avstod från att  

yttra sig i remissen till Skolinspektionen eftersom ansökan  

avsåg etablering i Alingsås.   (bil.) 

Dnr 2018-00233, 3.5.6.0, Programområde 3 

 

 

               

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Förvaltningschef 



 

Nu, Skolinspektionen 

Alingsås Yrkesgymnasium AB 
Smålandsgatan 4 
441 57 Alingsås 
Att: bjorn@alingsasyg.se  

Beslut 

2018-09-19 
1 (5) 

Dnr 32-2018:1170 

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 
vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun 

Beslut 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Alingsås Yrkesgymnasium AB 
(556729-0548) som huvudman för gymnasieskola avseende de nationella el- och 
energiprogrammet med inriktningen elteknik, bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen anläggningsfordon och fordons- och transportprogrammet med 
inriktningen transport vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. 

Bakgrund 
Alingsås Yrkesgymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman vid 
Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. Ansökan avser en utökning vid 
skolenheten. 

Alingsås Yrkesgymnasium AB har sedan tidigare godkännande att bedriva 
verksamhet vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun enligt 
Skolinspektionens beslut den 24 januari 2012 (dnr 320-2011:5451), den 14 januari 2013 
(dnr 320-2012:5484) och den 22 december 2015 (dnr 320-2015:6961). 

Motivering till beslut 
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande 
kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. 

Huvudmannens förutsättningar 

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet 
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Alingsås Yrkesgymnasium 
AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta 
utbildningarna. Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman 
för gymnasieskola avseende det nationella el- och energiprogrammet med 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 

www.skolinspektionen.se  
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inriktningen elteknik, bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen 
anläggningsfordon och fordons- och transportprogrammet med inriktningen transport 
vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. 

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning. 

Elevprognos/ekonomi 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Enligt 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående skola (2011:154) ska huvudmannen inkomma med en 
intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse 
från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

En förutsättning för godkännande är att sökanden kan uppvisa en realistisk budget. 
Uppgifterna i elevprognosen ligger till grund för sökandens budget och ska påvisa att 
sökanden kan få ett tillräckligt stort antal elever till de sökta utbildningarna. 

Sökanden har uppgett att det nationella el- och energiprogrammet med inriktningen 
elteknik ska omfatta 5 utbildningsplatser per årskurs och bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon samt fordons- och 
transportprogrammet med inriktningen transport vardera ska omfatta 2 
utbildningsplatser per årskurs. Totalt avser ansökan 27 utbildningsplatser läsår 3 i 
årskurserna 1-3 vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. 

Sökandens elevprognos grundas på en elevenkät. I ansökan uppger sökanden att i 
samband med att ett brev skickades ut till alla elever i årskurs 9 i skolans 
upptagningsområde, uppmanades eleverna att gå in på skolans hemsida och göra en 
intresseanmälan till nya kommande utbildningar. 

Efter att Skolinspektionen begärt kompletterande uppgifter har sökanden inkommit 
med informationsbrevet och statistik över svar på intresse av utbildningar. Av 
informationsbrev och statistikuppgifter över svar framgår att sökanden har för avsikt 
att starta yrkesutbildningarna "Elektriker", "Entreprenad (Maskinförare)", 
"Rörläggare", "Lastbilschaufför" och "Bagare/konditor". Statistikuppgifterna visar att 
sammanlagt 20 elever har inkommit med visat intresse för någon av dessa 
utbildningar. 

Skolinspektionen konstaterar att informationsbrevet och svarsaltemativen inte anger 
de nationella program och de inriktningar som är aktuella i denna ansökan. Det 
framgår således inte att eleverna har fått information om och visat intresse för det 
nationella el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik, bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon och fordons- och 
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transportprogrammet med inriktningen transport. Elevenkäten och statistiken över 
svar kan därför inte ligga till grund för en elevprognos så som sökanden vill göra 
gällande. Sökanden har därmed inte visat att det finns ett riktat intresse för de i 
ansökan aktuella utbildningarna. 

Det är enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få 
angivet antal elever de sökta utbildningarna. Sökanden har därmed inte redovisat att 
elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och 
kontinuerligt. Då sökandens elevunderlag inte är verifierat innebär det enligt 
Skolinspektionens bedömning att budgeten inte heller är tillförlitlig. 

Litteratur och utrustning 

Enligt 2 kap. 35 § skollagen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för 
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Sökanden har inkommit med en budgetkalkyl för läsår 1-3. Av ansökans budget 
framgår att sökanden beräknar kostnaden för litteratur, utrustning och skolbibliotek 
(inklusive programvaror och licenser) per elev till 2 222 kr år 1, 1 667 kr år 2 och 1 481 
kr år 3. 

Sökanden har getts tillfälle att redogöra för hur kostnaderna beräknats samt hur 
sökanden avser att ge eleverna tillgång till läromedel och den utrustning som de 
behöver med den förhållandevis låga kostnaden. I komplettering av ansökan uppger 
sökanden följande. De har valt att i stället för att ge datorer till varje elev tillhandahålla 
klassuppsättningar med datorer som kan användas vid behov. Det finns även datorer 
placerade i lokalerna som är tillgängliga för eleverna. Viss litteratur som används 
finns i klassuppsättningar. Därför har sökanden en låg kostnad för läromedel. 

Skolinspektionen konstaterar att sökandens kostnader för litteratur och utrustning är 
mycket lågt beräknade i förhållande till den genomsnittliga kostnaden i riket som är 
9 700 kr (år 2016 enligt SIKS). 

Enligt Skolinspektionens bedömning är det inte säkerställt att eleverna, med avsatta 
medel i budgeten, kommer att ges tillgång till de läromedel och den utrustning som 
behövs för en tidsenlig utbildning. 

Påtagliga negativa följder 

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att Alingsås 
Yrkesgymnasium AB inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de 
sökta utbildningarna har Skolinspektionen inte prövat om utbildningarna skulle 
innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av Alingsås kommun eller närliggande kommuner. 
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Hur man överklagar, se hänvisning. 

På Skolinspektionens vägnar 

Carin Clevesjö 
Beslutsfattare 

 

Ann-Katrin Karlsson 
Utredare/föredragande 

Kopia till 

Alingsås kommun 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Borås kommun 
Essunga kommun 
Göteborgs kommun 
Herrljunga kommun 
Lerums kommun 
Par tille kommun 
Trollhättans kommun 
Vårgårda kommun 
SCB 
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Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas 
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag 
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De 
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av 
klaganden eller dennes ombud. 



 

Föreningen Funkisglädje är en ideell förening 
med syfte att bedriva stödjande arbete inom 
främst kultur, idrott och fritid för personer 
med funktionsnedsättning. Föreningen finan-
sieras av medlemmar, sponsorer och biljettför-
säljning. 

Funkisfestivalen som arrangeras av föreningen 
Funkisglädje, startade 2011 och är Sveriges 
största sångtävling för personer över 15 år 
med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning inom LSS. Sedan dess har den 
blivit ett årligt återkommande evenemang. 

Målet med Funkisfestivalen är att så många 
personer som möjligt med intresse för att 
sjunga ska få stå på scen och delta på sin egen 
nivå. Funkisfestivalen uppmärksammar per-
soner med funktionsnedsättning, och bjuder 
på en minnesvärd kväll för både deltagare 
och publik. Men det är mycket mer än så. Vi 
påverkar samhället. 

Ett kommunmedlemskap ger din kommun 
möjlighet att synliggöra målgruppen på ett po-
sitivt sätt och öka allmänhetens intresse för 
målgruppen. Ett medlemskap visar också att 
din kommun arbetar inkluderande och ger ett 

nätverk i dessa frågor med andra kommuner 
samt en ökad samverkan mellan kommunala, 
enskilda och privata boenden. 

Som kommunmedlem har ni stora påverkans-
möjligheter och inflytande över utvecklingen. 
Genom att bli kommunmedlem i föreningen 
blir ni automatiskt också ambassadör för  
Funkisglädje och syns i all korrespondens. 

Intresset ökar snabbt och allt fler orter vill vara 
med, vilket bidrar till engagemang och långsik-
tighet. Målet är ett rikstäckande evenemang 
med många lokala deltävlingar och semifinaler 
som avslutas med en riksfinal. Alla deltagande 
kommuner, antingen ensamma eller i samar-
bete med fler kommuner arrangerar en egen 
deltävling på lokal nivå, med stöd, manualer 
och praktisk hjälp som ingår i medlemskapet. 

Anmäl er som medlem på nästa sida. 

Varmt välkomna som medlem i  
föreningen Funkisglädje!

Kulturscenen är till för alla 
Alla ska ha tillgång till kulturscenen, oavsett funktion, bakgrund och andra yttre 
förutsättningar. Därför finns föreningen Funkisglädje.  Vi öppnar scenen för 
personer med funktionsnedsättning och med det följer flera goda saker. Nu 
vill vi bli fler. Kom med oss för ett öppnare kulturliv. 

Bli kommunmedlem i föreningen Funkisglädje 
och var med i Funkisfestivalen



Anmälan om medlemskap i  

Föreningen Funkisglädje
Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva 
stödjande arbete för personer med funktionsnedsättning inom LSS.

Kommunmedlemmar får

• manual och projektledarstöd för deltävlingar som bör  
genomföras senast november 2018.

• en gemensam grafisk profil för roll-up, affischer, flygblad 
med mera för egen marknadsföring av sin deltävling och 
semifinal för deltagande i riksfinal 2019.

• en startplats i en av Funkisglädjes semifinaler som ska 
genomföras flera platser i landet senast februari 2019. 

• förtur av biljetter till riksfinalen.

• en riksfinal som genomförs professionellt med liveorkes-
ter och kör samt övningstillfällen. Prel: april 2019.

• möjlighet till styrelseplats i föreningen Funkisglädje.

• delta på medlemsmöte med insyn i föreningens ekonomi.

• synlighet i broschyrer, flygblad, affischer, annonser och 
liknande material.

• att påverka festivalens utformning och utveckling.

• vara med och utveckla andra aktiviteter och arrangemang 
för målgruppen.

Men framför allt innebär det:

• att vi säkerställer att målgruppen får sin egen festival.

• att vi sänker trösklar och ökar kännedomen om målgrup-
pen och deras förmågor.

Åtagande för kommunmedlem:

• följa manualer och riktlinjer.

• en ansvarig person från varje kommun som har mandat 
att representera kommunen.

Projektledare: Ann Epstein – 0706-306 307 – Föreningens organisationsnr: 802490-8181

KOMMUN

KONTAKTPERSON

TELEFON

E-POST 

KOSTNADSSTÄLLE

FAKTURAADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

1 år

3 år

5 år

O RT / DAT U M   

S I G N AT U R

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Kommunmedlem 50 000 kr/år (2019)

Ja, vi vill bli kommunmedlem

Skicka din anmälan till: info@funkisgladje.se

Frågor? 
Kontakta Annelie Aunes – 0707-914 640
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   Kommunstyrelsen 

Föreningen Funkisglädje 

Förutsättningar för arrangemang av deltävling i Funkisfestivalen 

För att få arrangera en deltävling krävs medlemskap i Föreningen Funkisglädje. 

Åtagande för kommunmedlem är att vi följer föreningens manualer, riktlinjer 

och grafiska profil i marknadsföringssammanhang och att kommunen utser en 

ansvarig person som har mandat att representera kommunen. Borås 

Kulturskola kan fungera som ansvarig verksamhet för genomförandet. Sara 

Norén, producent Borås Kulturskola, kan vara den ansvariga person som 

efterfrågas. 

 

Kostnad 

Medlemsavgift i Föreningen Funkisglädje, kostnad 50 000 kr för ett år. 

Kommunen har möjlighet att teckna avtal på ett, tre eller fem år. Förslagsvis 

tecknar Borås Stad avtal för ett år, för att sedan efter utvärdering av 

genomförandet 2019, eventuellt teckna avtal för 2020. 

Hur denna kostnad ska belasta Borås Stad är i dagsläget inte klarlagt. Utöver 

medlemsavgiften tillkommer kostnader för personalmedverkan, 

marknadsföring, gage till konferencier samt eventuella reskostnader till 

Stockholm.  

 

Vad ingår? 

Möjligheten att arrangera en deltävling i Funkisfestivalen, plats för vinnaren i 

semifinalen och eventuellt finalen i Stockholm. Visst marknadsföringsmaterial. 

 

Mål 

Att säkerställa att den aktuella målgruppen får en egen festival. Att vi sänker 

trösklar och ökar kännedomen om målgruppen och deras förmågor. 

 

Tidsplan 

Tidigare år har tävlingen bestått av deltävlingar i deltagande kommuner och en 

final på Cirkus i Stockholm. Beräkningen från föreningen är att deltagande 

kommuner 2019 blir cirka 20 st och därför arrangeras semifinaler på flera 

platser i landet. Tidsplanen kommer därför revideras till 2019, beslut fattas på 

Funkisglädjes styrelsemöte 25 juni 2018. 

 

Preliminärt besked har inkommit om att kommunernas deltävling måste 

genomföras senast december 2018. Borås önskar att genomföra deltävlingen i 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

januari/februari 2019, detta på grund av tidsskäl och för att planeringen med 

ungdomarnas deltagande och genomförande ska bli optimalt. Semifinalerna 

planeras i dagsläget till februari 2019 och finalen till april 2019. 

 

Vem får medverka i funkisfestivalen? 

Artister över 15 år med kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

inom LSS och som har en naturlig koppling till kommunen. Artisten ska 

antigen bo, gå i skola, arbeta eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen. 

 

Arbetsgrupp 

Borås Kulturskola har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och 

FUB påbörjat arbetet med Borås Stads deltävling. Sociala omsorgsförvaltningen 

ska också involveras i arbetet. 

 

Borås Stads deltävling 

Datum för deltävlingen är ej bestämd. Förhoppningsvis blir den av i början av 

2019. 

Anmälan görs senast tre veckor innan. Max 12 artister medverkar. Blir det fler 

anmälningar sker en audition. 

 

En jury ska utses, förslagsvis bestående av en person från målgruppen, en 

kulturpolitiker, en kulturtjänsteman och en lokal kulturpersonlighet. En 

konferencier söks från målgruppen samt en artist eller kulturpersonlighet med 

koppling till Borås. 

 

Deltävlingen kommer att hållas i scenrummet i Kulturskolans lokaler på 

Simonsland, med professionellt ljud och ljus. Deltagarna sjunger till livemusik, 

Kulturskolans personal kompar. 

 

 

 

Eva-Lotta Franzén  Per-Olov Pell 

Kulturchef   Kulturskolechef 

 

 

Bilaga: Funkisfestivalen – Kulturscenen är till för alla   
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Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör effektiv gemensam resursanvändning  

kring förebyggande av och arbetslivsinriktad rehabilitering för individer i åldern  

16-64 år. Till nytta för både enskilda och samhälle finansieras olika insatser i syfte  

att människor ska förbättra och behålla förmågan att förvärvsarbeta.  

 

Hur förbundets verksamheter utförts beskrivs kortfattat nedan: 

 

ESF-finansierade projekt har under delåret bedrivits enligt respektive ansökningar:  

 

Positiv Rörelse har verkat för psykisk hälsa och hållbarhet hos anställda i kontaktyrken 

vilket till stor del berört parternas egna personal för att minska sjukfrånvaron och den 

psykiska ohälsan i vård, skola och omsorgsyrken. Kompetensutveckling har genomförts 

kring parternas organisatoriska förutsättningar och utbildning har getts till kvinnor och män i 

riskzonen för långtidssjukskrivning enligt koncept ”Uppåt Framåt”. Det har visat sig finnas 

utrymme för förnyade former av utbildningar och ytterligare önskemål har tillkommit. 

 

Projekt SPACE har fått en förlängd projektperiod efter den ändringsansökan som beviljades 

av ESF. En ny grupp med unga deltagare har i augusti påbörjats inom ramen för projektet. 

Förbundets egna implementeringssatsning har därför fått en liten tidsförskjutning, vilket är 

ekonomiskt gynnsamt. Malta är åter planerat som resmål för praktiken utomlands.  

 

Pointprojektet har hållit höga antal deltagande och verkat för spridning av 

handledarutbildningar. Arbetet med implementering av verkningsfulla metoder som arbetats 

fram i projekt Point har påbörjats och kommer att intensifieras under årets sista tertial.  

 

 

Grundverksamhet har drivits med ordinarie medel enligt verksamhetsplan: 

 

Basverksamhet; Aktiv hälsa och Ny Kraft.  

Inriktningen har fortsatt varit pre-rehabilitering så att parternas egna resurser därefter kan 

nyttjas och ge effekt. Alla sjuhäradskommuner har gett de olika insatserna. Borås har 

därutöver genomfört K-plus för unga med aktivitetsersättning. 

 

Gröna Vägen och Vägen framåt  

Gröna vägens och Vägen Framåts naturbaserade aktiviteter har nyttjats av personer med 

stressproblematik.   

 

IN- och UT-Flöden Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-Augusti 
2018 

Bollebygd 
 

Borås 
 

Herrljunga 
 

Mark 
 

Svenljunga 
 

Tranemo 
  

Ulricehamn 
 

Vårgårda 
 

Totalt perioden 39 464 58 172 36 31 113 41 

Varav unika 33 445 50 125 30 30 84 32 

IN-flöde, årets nya 27 434 40 145 27 27 93 31 

UT-flöde 26 151 39 115 16 9 70 25 
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Utöver unikt registrerade deltagare ovan finns 15 anonymt registrerade. Orsak till anonym 

registrering kan vara att personen inte vill registreras eller att personen har skyddad identitet.  

Totala antalet personer är större än antalet unika då samma personer kan nyttja flera 

aktivitetsformer, ofta som utveckling i efterföljande led. Tre personer skrivna i någon 

kommun utanför Sjuhärad har under årets första åtta månader tagit del av förbundets 

aktiviteter.  

 

 

Månadsvis flöden av samtliga unikt registrerade deltagare i Sjuhärad: 

 

  
Inregistrering Utregistrering 

  

      

Kön Antal Antal 

Januari Kvinna 94 21 

  Man 69 22 

Totalt Januari   163 43 

Februari Kvinna 70 20 

  Man 39 16 

Totalt Februari   109 36 

Mars Kvinna 129 29 

  Man 99 20 

Totalt Mars   228 49 

April Kvinna 58 42 

  Man 39 34 

Totalt April   97 76 

Maj Kvinna 61 41 

  Man 34 36 

Totalt Maj   95 77 

Juni Kvinna 37 43 

  Man 25 30 

Totalt Juni   62 73 

Juli Kvinna 12 25 

  Man 6 23 

Totalt Juli   18 48 

Augusti Kvinna 32 35 

  Man 23 15 

Totalt Augusti   55 50 

Totalt perioden   827 452 

 

 

 

 

All uppföljning sker i ett nationellt 

sektorsövergripande 

uppföljningssystem, SUS. 

 

Här är endast ett urval presenterat. 

Ytterligare variabler finns att följa 

upp för de som önskar. 

Kontakta kansliet vid intresse. 
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Kort om övriga insatser  

De arbetsintegrerade sociala företagen i Sjuhärad har genom föreningen Musketörerna köpt 

coachande administration och kompetensutveckling som utförts av en extern organisation. 

Tjänsten har varit öppen för alla så kallade ”ASF” att nyttja. Fem företag varav tre i Borås 

och två i andra kommuner tillhör de som löpande använt tjänsten. 

 

Utbildningar till fler grupphandledare inom ACT påbörjade tidigare under året och 

utbildning i Qigong har getts i augusti för personal i förbundsfinansierade aktiviteter.   

 

Verksamheterna efterfrågas i rimlig relation till utbud. Inga större köer har uppstått, men i 

vissa fall rapporteras om lite omstrukturering till följd av frånvaro och personalomsättning. 

Nystart av verksamhet innebär i sedvanlig ordning att ett färre antal personer nyttjar 

platserna i respektive grupp vilket under perioden synts hos Uppåt framåt (inom projekt 

Positiv rörelse) och Vägen framåt. Parallellt med utbildningsdelarna till de deltagande har 

båda verksamheterna i praktiken arbetat fram nya koncept kring respektive aktivitetsform.  

I Vägen framåt har det skett i nära samverkan med vården. Strukturövergripande insatser 

registreras i SUS utan personuppgift och utan fördelning på kön. 

 

Beredning och skrivning på ansökan om nytt projekt med önskad delfinansiering av ESF-

rådet har gjorts under årets andra tertial. Inriktningen är att utveckla och sprida metoder för 

arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning så att dessa personer 

kan arbeta eller klara att genomföra sina studier som en väg mot arbete. Projektet har 

beräknats löpa över tre år och innehåller både direkta och indirekta aktiviteter som ska gynna 

målgruppens etablering i arbetslivet.   

 

Ekonomisk uppföljning och prognos: 

 

Årets resultat ska enligt verksamhetsplan ge ett nollresultat.  

Som vanligt finns en fördröjning i ekonomiskt utfall gällande främst ESF-projekten. Denna 

rapport omfattar faktiskt utfall utan uppbokning av förväntade intäkter och kostnader under 

perioden.  

 

Redovisning sker månadsvis och ESF har granskat och godkänt ansökan om utbetalning för 

för Point t.o.m. februari 2018, och för Space och Positiv Rörelse t.o.m mars 2018. 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

 

        Utfall     Utfall   

     jan-aug 2018  jan-aug 2017 

      
Intäkter     

 Space  836 198,12  958 947,45 

 Point  3 576 773,00  4 434 121,80 

 Positiv Rörelse  364 425,00  51 919,00 

 Övriga intäkter  -6,92 Not 3 -8,87 

Summa Verksamhetens intäkter  4 777 389,20  5 444 979,38 
      

Kostnader     

 Arvoden  -93 779,75  -77 331,42 

 Reseersättning  -52 631,62  -51 450,78 
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 Sociala avgifter  -28 046,00  -24 584,00 

 Övriga Personalkostnader  -502 643,16  -485 204,31 

 Verksamhetsanknutna kostnader  -17 207 439,25 Not 1 -14 165 493,43 

 Lokalkostnader  -54 420,00  -73 840,00 

 Övriga kostnader  -110 705,70 Not 2 -156 356,01 

Summa Verksamhetens kostnader  -18 049 665,48  -15 034 259,95 

RES1 Verksamhetens nettokostnad   -13 272 276,28   -9 589 280,57 

 Erhållna bidrag från huvudmännen  13 080 000,00  11 778 667,00 

 Övriga finansiella intäkter  0,00  3,00 

 Övriga finansiella kostnader  -1 030,00  -1 621,00 

Summa Finansiella intäkter/kostnader  13 078 970,00  11 777 049,00 
      

RES2 Res före extraordinära poster    -193 306,28   2 187 768,43 
      

 Extraordinära intäkter  0,00  0,00 

 Extraordinära kostnader   0,00  0,00 

RES3 PERIODENS RESULTAT   -193 306,28   2 187 768,43 

 

 
NOTER  
Not 
1  Verksamhetsanknutna kostnader  
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -29 182,27 

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -16 230 016,00 

5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -10 092,68 

5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -693026,3 

5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -3 600,00 

5544 
Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och 
konferenskostnader -226536,36 

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -4 511,00 

5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -10 474,64 

 Summa: -17 207 439,25 

   
Not 
2  Övriga kostnader  
6230 Datakommunikation -7 287,75 

6412 Möbler -4 900,00 

6419 Övriga förbrukningsinventarier -584,64 

6451 Kontorsmaterial -986,16 

6911 Kostnader för information och  -389,08 

7071 Representation (ej personal) -331,51 

7212 Tele, mobil -1 022,75 

7251 Postbefordran -20,00 

7541 IT-tjänster -1 117,60 

7551 Konsultarvoden spec utredn -18 488,00 

7599 Övriga tjänster -64 493,93 

7619 Övriga kostnader -11 084,28 

 Summa: -110 705,70 

   
Not 
3 Övriga intäkter.  
3740 Öres- och kronutjämning -6,92 

 Summa: -6,92 
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BALANSRÄKNING 
  
 

   Ing  balans Förändring Utg balans  

   2018-01-01  2018-08-31  
TILLGÅNGAR      

       
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
       
Omsättningstillgångar     

  Kortfristiga fordringar 5 764 655,00 -4 068 376,00 1 696 279,00 Not 1 

  Likvida medel 7 817 718,08 -501 440,90 7 316 277,18 Not 2 

Summa omsättningstillgångar 13 582 373,08 -4 569 816,90 9 012 556,18  

       
SUMMA TILLGÅNGAR 13 582 373,08 -4 569 816,90 9 012 556,18  

       
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     

       
Eget kapital      

  Eget kapital 3 064 727,96 0,00 3 064 727,96  

  Periodens resultat 0,00 -193 306,28 -193 306,28  
Summa Eget kapital 3 064 727,96 -193 306,28 2 871 421,68  
       
Skulder      

  Kortfristiga skulder 10 517 645,12 -4 376 510,62 6 141 134,50 Not 3 

Summa skulder 10 517 645,12 -4 376 510,62 6 141 134,50  

       
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 13 582 373,08 -4 569 816,90 9 012 556,18  

       

  NOTER     

 Not 1:  Kortfristiga fordringar     

 1687 
Redovisningskonto, 
Ludvikamoms 29 113,00    

 1711 Förutbetalda kostnader 500,00    

 1712 Upplupna intäkter 1 666 666,00    

  Summa: 1 696 279,00    

       

 Not 2: Likvida medel     

 1930 Bankgiro 4 303 454,61    

 1970 Särskilda bankkonton 3 012 822,57    

               Summa: 7 316 277,18    

       

 Not 3: Kortfristiga skulder     

 2411 Leverantörsskulder 4 791 153,50    

 2711 
Innehållen 
personalskatt 1 785,00    

 2931 
Upplupna sociala 
avgifter 1 530,00    

 2991 Upplupna kostnader 545 000,00    

 2992 Förutbetalda intäkter 801 666,00    

  Summa: 6 141 134,50    
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Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall Budget 

    jan-aug helår 

    2018 2018 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) 135 300 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) 53 200 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, information div mtrl)  594 1 550 

3001 Verksamheter i Borås, (Ny kraft, k+) 3 500 5 250 

3002 Aktiv hälsa Borås  666 1 000 

3004 Sociala företag 193 500 

3005 Utbildning/Utveckling  60 1 744 

3006 Gröna Vägen i Borås  450 1 350 

3007 Aktiv hälsa Mark 200 300 

3008 Ny kraft Mark  1 380 2 070 

3010 Aktiv hälsa Bollebygd 67 100 

3011 Ny kraft Bollebygd  367 550 

3012 Aktiv hälsa Svenljunga  67 100 

3013 Ny kraft i Svenljunga  433 650 

3015 Ny kraft i Tranemo  467 700 

3016 Ny kraft i Ulricehamn   490 1 450 

3018 Vårgårda arbetslivsinriktad verksamhet (ny kraft, aktiv) 483 800 

3019 Herrljunga arbetslivsinriktad verksamhet 383 650 

3020 Tranemo Aktiv hälsa 67 100 

3021 Ulricehamn Aktiv hälsa 127 200 

3036 Vägen Framåt 5 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt  0 56 

Summa   10 187 19 620 

 

 
 Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall jan-aug 2018 

3040 Space mottagande  2 

3041 Space genomförande, faktiska 114 

3042 Space, Schablonbaserade 1 135 

3044 Point genomförande, faktiska  510 

3045 Point Schablonbaserade 5 222 

3047 Positiv Rörelse -faktiska 588 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade 291 

Summa   7 862 
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FINANSIERINGSANALYS   
 
Löpande verksamhet  

 Delårets resultat -193 306,28 

Kassaflöde från löpande verksamhet -193 306,28 

   
Förändring av rörelsekapital  

 Kortfristiga fordringar 4 068 376,00 

 Kortfristiga skulder -4 376 510,62 

 Överlåtelse inkomster  
Förändring av rörelsekapital -308 134,62 

   
Investeringar   

 Investeringar 0,00 

Investeringsnetto  0,00 

   
Finansieringar   

 Långfristiga fordringar 0,00 

 Långfristiga skulder 0,00 

Finansieringsnetto  0,00 

   

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -501 440,90 

   

   
Kontroll (Se Balansrapporten)  
UB Likvida medel  7 316 277,18 

IB Likvida medel  7 817 718,08 

Summa:  -501 440,90 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Belopp i tkr Utfall               

jan-aug 2018 
Utfall jan-aug        

2017 

1.Nettokostnad och finansnetto -13 273 -9 591 

2.Bidrag 13 080 11 779 

3.Resultat  -193 2 188 

4.Utgående EK 2 871 4 853 

Bidrag i kr   
  

Försäkringskassa 4 810 000 

Arbetsförmedlingen 4 810 000 

Kommuner 5 000 000 

Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 000 

Totalt 19 620 000 































                                              Protokoll nr 3/2018  1 (2) 
                                              Sammanträdesdag 
                                              2018-06-13  kl 17.30 – 19.00  
  

 
 
 

 

 

STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Plats  Dalhem 

Omfattning  § 21 – 31 

Beslutande  Sven-Erik Andersson, ordf. 
Fredrik Nilströmer 
Per-Ivar Andersson  
Bernt Holmén  

  Seth Svensson  
 
Ersättare  Ann-Kristin Albertsson  

Louise Enhager  
Ronnie Friström 
Roger Lund   
Björn Olsson               
    

Tjänsteman  Elisabeth Stenson, VD 
 
 
 
 
§ 21  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 22  Justerande ledamot 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Per-Ivar Andersson.  
 
§ 23  Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes med tillägget § 28 Arbetstid för VD. 
 
§ 24  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 25  Ekonomi      
 

Tertial 1      Bil. 1 
VD redovisade resultatet för tertial 1 per 2018-04-30. Beroende på att mycket underhåll 
utförts under tertialet blev resultatet -654 tkr. Styrelsen lade rapporten med 
godkännande till handlingarna. 
 
§ 26  Förvaltningsfrågor 
 
Näckrosvägen 6 - 8 
Dränerings- och markarbeten pågår på Näckrosvägen 6 – 8. Beräknas vara 
färdigställda innan semestern. 
 
Dalhem  
VD informerade om att det förekommer läckage på vattenledningar på Dalhem. 
Utredning av läckagen pågår. 
 
 



                                              Protokoll nr 3/2018  1 (2) 
                                              Sammanträdesdag 
                                              2018-06-13  kl 17.30 – 19.00  
  

 
 
 

 

 

Balkonger Dalhem 
VD rapporterade att golven på 25 balkonger på Dalhem har renoverats till en kostnad 
av 185 tkr, exkl. moms. 
 
§ 27  Nyproduktion 
 
Nybyggnation Kråkhult  
VD rapporterade att markarbeten har satts igång på Kråkhult. Detaljprojektering 
påbörjas inom kort och beslut om byggnationen tas i Kommunfullmäktige 2018-06-20. 
 
§ 28 Arbetstid för VD 

VD tog upp frågan angående sin arbetstid. I och med att byggnationen på Kråkhult 
startar inom kort, minskar tiden för övriga arbetsuppgifter med motsvarande tid som 
detta arbeta tar i anspråk. VD önskar därför erhålla extra tid för projekt utöver löpande 
förvaltning. Styrelsen beslöt att VD fr o m dagens datum ska få ersättning för projekt 
utanför löpande förvaltning. 
 
§ 29 Övriga frågor  

Fredrik riktade ett tack till ordförande och VD för vårens arbete. 
 
§ 30 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls måndag 2018-09-17 kl. 17.30 i Dalhem. 
 
§ 31  Mötets avslutning 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Justeras 
 
 
 
Sven-Erik Andersson  Per-Ivar Andersson 















 

 

 

Styrelsemöte 28 augusti 2018 kl. 08.30–12.00 
Textile Fashion Center, Garfveriet 
 
 
 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden tackar 
för både krya-på-hälsningen och uppvaktningen på hans födelsedag.  

Närvarande styrelseledamöter: 
Ulf Nordgärd, Hanna Lassing, Per-Olof Höög, Klas Tryborn. 
 
Frånvarande styrelseledamöter: 
Ann-Christin Andreasson, Lena Palmén, Morgan Ulvestig, Ida Legnemark,  
Ulrik Nilsson, Hamid Fard, Marie Börjesson, Cecilia Andersson 
 
Närvarande övriga: 
Helena Alcenius, extern VD 
Magnus Widén, Ekonomichef Borås Stad 
Facklig representant: Marita Curran 
Att föra mötesanteckningar: Ann Lilja Lundin 
 
Frånvarande övriga: 
Svante Stomberg 
 

Mötet godkände dagordningen. 
 

Mötet valde Ulf Nordgärd till justeringsperson. 
 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades därefter med godkännande till 
handlingarna. 
 

Styrelsen gick igenom RR och BR t om 180731. Vi har lägre kostnader än budgeterat 
i första hand beroende på minskade personalkostnader. Bolaget kommer dock 
behöva köpa in en del tjänster för bl a U20. Fokus för U20 är att vi ska leverera det 
vi lovat, vilket är både omfattande och personalkrävande och kommer att finnas med 
i 2019 års budget. Per sista augusti sker rapporten för T2 och innehåller prognos för 
året. Rapporten skall in i mitten av september till ägarna.  
 
Därefter lades ekonomi med godkännande till handlingarna. 



 

 

 

 

VD går igenom den utskickade VD rapporten med följande punkter: 
 

 Sweden Design Moves – Borås har verkligen utvecklats och det blir 
uppenbart i ex Sweden Design Moves programmet. Behov att uppdatera 
destinationen/platsvarumärket bekräftas och är en del i utvecklingsplanen 
som styrelsen arbetar med. 

 Personal – Helena och Marita (samverkansgruppen) ska träffa Feel Good 
för att se hur de kan hjälpa till vid organisationsförändringar. Personalen har 
även önskemål om att stärka teamkänslan. Helena kommer att sitta på Borås 
TME resten av året. 

 Utvecklingsplanen – inget nytt förslag till detta möte, då fokus har lagts på 
den dagliga verksamheten efter att verksamhetschef slutat och 
projektansvarig är sjukskriven.   

 Framtidens besöksservice – styrelsen behöver ta beslutet på det ska finnas 
någon sorts moder Info point eller om vi enbart ska arbeta genom andra.  
Behöver Borås TME bemanna en infopint? Diskussion sker med kulturen 
kring framtida biljettförsäljning, men om kulturen inte vill ta över, är vi då 
beredda att släppa det? Diskussion fördes kring frågan.  

 Lokalisering 

 No Limit 2019 – bolaget önskar ett bättre samarbete med 
kulturförvaltningen kring No Limit. VD visar projektrapport från 
Internationella skulpturbiennalen. Jämfört med tidigare No Limits måste 
något nytt adderas till. Förslag på att ta hit utställningen The art of Banksy 3-
4 mån under nästa höst. Det ska inte ersätta No Limit utan utöka. 
Utställningen plus några väggar, men inte lika många. Detta kan göras som 
ett sätt att locka besökare inte primärt som en kulturyttring.  
  

Se punkt ovan.  

Styrelsen beslutar att: 
 

 Borås TME inte ska ha någon infopoint i egen regi. Däremot är bolaget 
ansvarig för destinationsutvecklingen och ansvarar för värdskap, info-point 
både fysiska och digitala fungerar och är attraktiva för boråsare och besökare. 

 VD avvaktar kulturen för att se hur de ställer sig till framtida 
biljettförsäljning. 

 Uppdra VD att kontakta LFF och be dom plocka fram alternativ på lokaler. I 
första hand stadens egna lokaler och i andra hand externa lokaler. VD 
uppdras även be LFF att göra detta snabbt.  

 Uppdra VD att gå vidare med utställningen The Art of Banksy för No Limit 
2019. VD ska erbjuda kulturen att vara med och föra ett resonemang med 



 

 

 

dom, men säger dom nej kör bolaget utställningen själva. Styrelsen hoppas 
dock att kulturen tycker utställningen är lika bra som vi.  

 

VD visar halvårspresentation från beredningsgruppen. Denna ska visas för utökad 
KB den 19 september. Styrelsen ställer sig bakom presentationen. 
 

VD föredrar planen för den 20-21 november då Borås TME bokat och blockat hela 
Borås Kongress för Öppet hus och ERFA. Vi vill att det ska äga rum möten ti kl 8-
21 och ons kl 8-16. Bland annat ska KF lägga sin gruppmöten i huset. Huset är 
under dessa tider öppet för allmänheten. 
 
Styrelsen beslutar att uppdra VD arbeta vidare med förslagen i presentationen.  
 

26 september kl 8.30-10.00 
 

Ordförande för Borås Näringsliv berättar att deras styrelse har haft ett strategimöte. 
På detta möte framkom att kunskap och kompetens är viktigt. Borås Näringsliv 
önskar att denna diskussion förs in i Borås TMEs utvecklingsplan. Borås Näringsliv 
behöver en resurs som är kontaktyta mot deras medlemmar och potentiella 
medlemmar samtidigt som grundskoleförvaltningen behöver en resurs som arbetar 
med att få praktikplatser för grundskolans elever i årskurs 8 och 9. Just nu skrivs en 
arbetsbeskrivningen för den tänka resursen. Borås Näringsliv önskar att den 
tilltänkta resursen placeras på Borås TME. Arbetsbeskrivningen lämnas till VD, så 
att detta kommer in i diskussionen kring framtiden. Borås Näringsliv har även tagit 
fram en broschyr och får även inom kort en ny hemsida.  
 
VD har semester den 24 oktober och det mötet flyttas därför till den 6 november kl 
08.30.   
 

Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Borås 2018-08-29 
Ann Lilja Lundin 
Justerat via mail 180904   Justerat via mail 180904 
 
 
 
Per-Olog Höög    Ulf Nordgärd 







MÅNADSRAPPORT 
 Juni  2018

www.borasem.se/emc

Energi- och 
MiljöcenterTM

S O B A C K E N

Manstyrkan på site var i slutet av juni ca 300 man. 

Arbetet har fortlöpt utan allvarliga olyckor.

Gemensamma morgonmöten och veckomöten hålls 
med entreprenörerna på site för montagesamord-
ning och drifttagning. Interna EMC-projektmöten 
hålls för byggledare samt montage- och driftsätt-
ningsamordning.

Kraftvärmeverket

Site- och montagesamordningen för kraftvärmean-
läggningen är krävande på grund av stor personal-
styrka inom ett litet område. 

Förbesiktning av pannan före tryckprovning och 
start av isolering har skett. Besiktningen omfattade 
panna, rör, luft och rökgaskanaler samt slangfilter. 
Inga punkter noterades för åtgärder. Provtryckning 
av panna samt valda delar av ång- och matarvat-
tensystemet genomfördes 13 juli. 

Arbete med turbin och yttrebränsle fortsätter under 
sommarperioden. Gällande yttre bränsle, med den 
delvis försenade starten, avseende byggarbeten går 
montaget bra och bedömningen är att vi i augusti är 
tillbaka på tidplan. Arbete fortsätter under sommar-
perioden.

Valmet och Serneke har haft samordningsmöte för 
att definiera vad som avses med ”tätt hus” inför 
provtryckningen i juli. Serneke följer generellt tidpla-
nen med normala mindre avvikelser som hanteras 
kontinuerligt. Serneke kommer under sommaren 
att arbeta med markarbeten medan övriga bygg-
nadsarbeten kommer att ta semester. Beredskap 
finns för att hantera håltagningar med mera som 
dyker upp i takt med att övriga sidoentreprenörers 
arbeten fortskrider.

Det som är väsentligt är att projektering av kyla och 
ställverk startar omgående. Detta är beroende av 
pågående kontraktsdiskussioner.

Peab, yttre bränsle, ligger generellt enligt tidplan 
och vissa installationer något före tidplan. Peab har 
inga planerade aktiviteter under semesterperioden. 
Viss beredskap för håltagningar med mera finns.

Förfrågningsunderlag för vågar är distribuerat för 
intern granskning och kommer att skickas ut omgå-
ende. Leverantörer är underrättade.

Arbete med våghusets utformning pågår och kom-
mer att uppdateras med underlag från kommande 
anbud på vågar och övrig utrustning när vi fått 
dessa. 

 

1 Projektstatus för månaden

Peab prefabmontage våning 2  samt BMH montage av 
skraptransportör till bränslesilor.

Montage glasfasad mot öster.
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Avloppsreningsverket

Sedan starten utav avloppsreningsverket den 18 maj 
har fokus legat på intrimning av anläggningen samt 
att utbilda personal vilket fortgår. 

Ombudsmöte gällande bland annat skador på 
betong och ansvar under intrimning , provdrift och 
prestandaprov fram till slutbesiktning har hållits.  
Det har skett flera förbesiktningar under juni månad. 
Förberedelser inför start provdrift har påbörjats. 
Veolia har meddelat att provdrift uppskattningsvis 
påbörjas i september och inte som tidigare sagts i 
augusti. 

För rötningskammaren har ombudsmöten gällande 
framdrift i projektet genomförts. Detaljsamordning 
för finplanering sker och asfaltering på södra sidan 
är utförd. Slammottagningen från avloppsrenings-
verket är drifttagen fram till blandslamlagrena. 
Vissa problem med slamleveranser till rötnings-
anläggningen kvarstår och orsaken är inte helt 
klargjord än. 

Det är försenad driftsättning av gasklockan men 
nya tidplanen säger vecka 33 enligt Biogas systems. 
Gasfackla är klar för driftsättning och inplanerad till 
vecka 31 tillsammans med rötningsanläggningen. 
På gasklocksbyggnad förekommer avvikelse i mål-
ning och åtgärder pågår.

SÄRF var på plats den 19 juni för syn av rötningsan-
läggning och gasklocka och har fått klartecken att 
driftsättas.  
 
Överföringsledningarna

Orsakerna till störningsproblemen från frekvensom-
formare på avloppspumpsstationen är fastställda.

Arbetet med minikraftverket pågår invändigt och 
driftsättning av turbinen är genomförd samt utbild-
ning för berörda. Förbesiktningen är genomförd. 
Provdriften har ej startats som planerat. 

På gässlösaområdet förbereds för kanalisation och 
schaktning. Arbete med ordningsställande av  
Jössagatan pågår. Projektering för belysning i om-
rådet är klar. Samverkan med samtliga intressenter, 

markägare och kommunala förvaltningar har skett 
för att åstadkomma ett bra slutresultat och ”nöjd 
kund”. Liksom kommunikation med servicekontor 
och lokalförsörjningsgällande evakueringsskolan 
som har uppstart i augusti. 

Arbetet i Parkstaden och Norrby pågår. Dalbogatan 
samt parkeringsyta på Norrby är asfalterad. Plane-
ring för att gå in på Hallandsgatan efter semestern 
förbereds. 

Arbete med förberedelser för att korsa Bäckeskogs-
leden under september pågår.  

Arbetet vid Katrinebergsgatan vid Ramnasjön. 
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2. Ekonomisk redovisning för juni månad  
   Prognosen per 31/7 är avstämd och oförändrad vs 30/6.

Avloppsreningsverk Investeringskalkyl 
enligt  
beslutsunderlag 

Slutprognos Avvikelse Utfall 
YTD

Entreprenadkostnad total 1 093 516 1 358 330 -264 813 1 150 206

Projektledning 87 323 160 054 -72 732 117 457

Oförutsett 116 161 60 966 55 195

Totalt 1 297 000 1 579 350 -282 350 1 267 663

Finansiella kostnader 60 000 55 825 4 175 55 576

Totalt inkl. finans 1 357 000 1 635 175 -278 175 1 323 254

Kraftvärmeverk Investeringskalkyl 
enligt  
beslutsunderlag 

Slutprognos Avvikelse Utfall 
YTD

Entreprenadkostnad total 1 471 484 1 707 675 -236 192 1 111 954

Projektledning 117 477 183 068 -65 590 134 779

Oförutsett 141 039 66 649 74 390

Totalt 1 730 000 1 957 391 -227 391 1 246 733

Finansiella kostnader 80 000 74 433 5 567 39 718

Totalt inkl. finans 1 810 000 2 031 825 -221 825 1 286 472

Totalt Investeringskalkyl 
enligt  
beslutsunderlag 

Slutprognos Avvikelse Utfall 
YTD

Entreprenadkostnad total 2 565 000 3 066 005 -501 005 2 262 159

Projektledning 204 800 343 122 -138 322 252 237

Oförutsett 257 200 127 615 129 585

Totalt 3 027 000 3 536 742 -509 742 2 514 396

Finansiella kostnader 140 000 130 258 9 742 95 294

Totalt inkl. finans 3 167 000 3 667 000 -500 000 2 609 726
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3. Tidplanen
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Olyckor 

4/6 - Skärskada i tumme, slant med kniv

Tillbud 

1/6 - Krock mellan travers och bomlift.  

5/6 - Vid kontrollborrning av gammal spillledning får yrkesarbetare spillvatten i ansiktet. (ÖFL)  

5/6 - Stropp går av vid lyft av GP-link. (ÖFL) 

21/6 - Risk för fall mellan dörr och gallerdurk. 

Inkomna riskobservationer 

Obehörig driftpersonal i maskinbyggnaden orsakar driftstopp.

Personal på tak utan skyddsutrustning.

Utloppsbrunn 2 utan fallskydd ner i strömmande vatten. (ÖFL) 

Obehöriga passerar arbetsområde för rötningsanläggningen.

Ventil renat avloppsvatten avstängd utan kommunikation till rötningsanläggningen.

Diesel inom arbetsområde för rötningsanläggningen. 

Gröna korset juni 2018






