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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 12 december 2016
Ulf Olsson
Göran Björklund
OBS!

Arbetsmöte för Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare
kl 10.30-11.30
(Ej öppet för allmänheten)

OBS!

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB
avslutat sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde
börjar kl 14.00.
Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppet
för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning
eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbunds sammanträden 2016.
(2016/KS0252 106-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten.
(2016/KS0703 102-1)
(Bil)

Kc

3

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB.
(2016/KS0704 102-1)
(Bil)

Kc

4

Bemyndigande att underteckna handlingar.
(2016/KS0710 002-1)

(Bil)

Kc

5

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av
lån m.m.
(2016/KS0709 002-1)
(Bil)

Kc

6

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
(2016/KS0707 002-1)

(Bil)

Attest- och utanordningsrätt 2017.
(2016/KS0708 002-1)

(Bil)

Fullmakt för stadsjurister.
(2016/KS0705 002-1)

(Bil)

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och
arrendenämnden.
(2016/KS0706 002-1)

(Bil)

Folkomröstning om Kongresshuset.
(2016/KS0742 111-1)

(Bil)

Förlängning av mandatperioden för stadsdelsnämnderna.
(2016/KS0768 102-1)

(Bil)

Orangeriet 2.0.
(2016/KS0767 299-2)

(Bil)
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PF

1

Förändring i Kommunstyrelsens delegation avseende
vakansprövning (personalfrågor)
(2016/KS0739 002-1)

(Bil)

KU

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol
och LSS t.o.m. den 30 september 2016.
(2016/KS0356 739-3)
(Bil)

KU

2

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström
(SD): Att införa en skol/ näring/föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor.
(2015/KS0618 619-3)
(Bil)

KU

3

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program.
(2016/KS0619 760-3)

(Bil)

Remiss av betänkandet SOU 2016:44 Kraftsamling mot
antiziganism.
(2016/KS0654 130-3)

(Bil)

Markanvisningsansökan - Kv Nornan.
(2016/KS0580 269-2)

(Bil)

KU

M
E

4

1
1

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-11-30.
(2016/KS0008 049-1)

b)

Sjuhärads samordningsförbund tertialrapport 2 för
2016.
(2016/KS0473 107-1)
(Bil)

c)

Konstgräsplan Ekarängskolan .
(2016/KS0622 821-1)

(Förslag: a - c till handlingarna)
E

2

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel,
upp- och utlåning däribland till Borås Energi och
Miljö AB.
(ärende 19-31/2016)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om placering, upplåning och utlåning.

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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2016-12-12

Ärende 27+28 avser upp- och utlåning för Borås Energi och
Miljö AB: s EMC-investering.
(2016/KS0044 045-1)
b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje enskilt ärende
(16 november 2016, ärende 06)
Fordringar om en sammanlagd summa av 530 139 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E
E

E
E

3
4
5

6
7

Budget 2017 för de kommunala bolagen.
(2016/KS0633 041-1)

(Bil)

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2017
(2016/KS0744 732-3)

(Bil)

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem 2017
(2016/KS0736 611-3)

(Bil)

Ersättning till pedagogisk omsorg 2017
(2016/KS0762 718-3)

(Bil)

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
(2016/KS0715 170-1)

(Bil)

E

8

Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD) Att använda befintliga
bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås kommun
(2014/KS0164 299-2)
(Bil)

E

9

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) angående
symfoniorkesterns framtid
(2013/KS0668 805-2)

(Bil)

E

10

Svar på motion av Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker stad.
(2016/KS0508 331-2)
(Bil)

E

11

Bidrag MarketPlace Borås
(2016/KS0761 141-1)

(Bil)
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N

SP

SP
SP

SP

1

1

2
3

4

Servicecenter - En väg in (Budgetuppdrag 2016).
(2016/KS0276 141, 2016/KS0275 140,
2015/KS0185 141-1)

(Bil)

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för del av Hulta,
Hultalund 3.
(2014/KS0554 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Kv Hugin 1.
(2011/KS0750 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151).
(2016/KS0461 214-2)

(Bil)

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2017.
(2016/KS0766 219-2)

(Bil)

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

Kc 2

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2017 års utgång med
delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av
nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Tom Andersson (MP)
Malin Carlsson (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

2016-11-23
Datum

Mohamed Farah (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Therése Björklund (S)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (L)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0703 102
Handläggare: Göran Björklund, tfn 358300
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till
Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus AB.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0704 102
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-12-12

Dnr 2016/KS0704 102

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för
Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han
utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus
AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Bemyndigande att underteckna handlingar
Kommunstyrelsens reglemente § 8 anges att utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kommunstyrelsen bestämmer.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar på styrelsens vägnar
skall - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman - undertecknas av ordföranden eller vid förfall för honom av
förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden.
Vid förfall för ordföranden, kommunalrådet Ulf Olsson (S), förste vice ordföranden, kommunalrådet Annette Carlson
(M) eller andre vice ordföranden, kommunalrådet Tom Andersson (MP), skall förenämnda handlingar undertecknas av
kommunalrådet Malin Carlsson (S) eller kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L).
Övriga av styrelsen eller dess kommunalrådsberedning eller av beredningsgrupp och ledningsgrupp utfärdade handlingar
skall - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman undertecknas av programansvarigt kommunalråd inom respektive ansvarsområde.
Beträffande ersättare för programansvarigt kommunalråd gäller vad Kommunstyrelsen särskilt beslutat.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0710 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med av Kommunfullmäktige 2014 § 150 beslutade "Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern" för tiden intill 2017 års utgång.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0709 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 6

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar,
postväxlar och postanvisningar tills vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2017 års utgång
ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jakobsson
redovisningschef Ronny Gabrielsson
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Kerstin Jönsson
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0707 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 7

BESLUTSFÖRSLAG

Attest- och utanordningsrätt 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2017:
För Stadskansliet
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde.
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde
Kommunalråden var för sig utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela
verksamhetsområde.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0708 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 8

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby och Torbjörn Alfredsson eller den någon av dem sätter i
sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende,
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2017 års utgång.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0705 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22/GB

Programområde: 1

Kc 9

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Befullmäktiga förvaltningschef Rune Henriksson, Lokalförsörjningsförvaltningen eller den han i sitt ställe vid ett eller
flera tillfällen förordnar att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden för
tiden intill 2017 års utgång.

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0706 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-22 /GB

Programområde: 1

Kc 10

BESLUTSFÖRSLAG

Folkomröstning om Kongresshuset
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Någon folkomröstning om Kongresshuset i Borås skall inte hållas.
Ärendet läggs till handlingarna.

2016-12-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0742 111
Programområde: 1
Handläggare: Göran Björklund, 033-35 83 00, Saier Yousef, 033-35 70 69
Datum/avdelningschef: 2016-12-05/GB

Sida
1(3)
2016-12-12

Dnr 2016/KS0742 111

Kommunfullmäktige

Folkomröstning om Kongresshuset
Kommunfullmäktige har den 11 november 2016 mottagit namnlistor med krav på att
en kommunal folkomröstning skall genomföras. Listorna har uppropet: ”Jag vill att
Borås Stad genomför en kommunal folkomröstning om att riva upp beslutet om det
planerade bygget av ett kongresshus”.
Antalet godkända namn på listorna uppgår till 8 274. Namnen och angivna personnummer har kontrollerats mot Skatteverket, Statens personadressregister (SPAR).
Vidare har en stickprovskontroll gjorts på ett statistiskt urval, se bilagor.
Antalet röstberättigade i Borås uppgår till 84 647 personer per den 11 november
2016.
I Kommunallagen 5 kapitel 23 § regleras möjligheten att väcka ett ärende om att en
folkomröstning skall hållas (folkinitiativ). 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna kan väcka en sådan fråga.
Om ett sådant folkinitiativ har väckts skall fullmäktige, enligt 5 kapitlet § 34 a), besluta
att en folkomröstning skall hållas om:
1. Den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den,
och
2. Inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Ärendet om Kongresshus har behandlats av Kommunfullmäktige vid ett antal tillfällen. Det första beslutet, ett principbeslut om att bygga ett nytt kongresscenter i
Borås, togs i fullmäktige den 24 januari 2013. Därefter har fullmäktige den 16 januari
2014 godkänt en investering på 210 000 000 kr till ett Kongresshus i Borås. Detta
beslut har överklagats av en kommunmedlem. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 4 februari 2015. Varken Kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen
har lämnat prövningstillstånd varför Förvaltningsdomstolens avgörande står fast. Detaljplanen för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset antogs av Kommunfullmäktige den 16 juni 2016 och vann laga kraft den 14 juli 2016.
Den 23 mars 2015 överlämnades en namninsamling med 7 066 underskrifter till
Kommunstyrelsen med uppropet: ”Jag är inte för ett Kongresshus i Folkets Hus till
en kostnad av cirka 210 Mkr och ett driftsunderskott per år på 15-18 Mkr.”
Möjligheten till folkinitiativ har funnits i Kommunallagen sedan år 1994. Nuvarande
regler tillkom genom en ändring i lagen den 1 januari 2011. I propositionen
(2009/10:80, sid 106) till lagändringen sägs: ”En folkomröstning som hålls med an-
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ledning av ett folkinitiativ skall genomföras som ett led i beredningen av ett ärende
och på det sätt som regleras i kommunallagen”.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har samlat några erfarenheter från genomförda folkomröstningar.
- Det genomsnittliga valdeltagandet har legat på 37 %. Valdeltagandet är högre i
frågor under beredning och där fullmäktige inte ännu tagit beslut i frågan. Det
genomsnittliga valdeltagandet i de sex folkomröstningar (2011-2013) där fullmäktige redan har tagit ett beslut (och där beslutet i några fall redan var genomfört) är 32%. (Rapporten ”Det reformerade folkintitiativet” SKL 2013).
- Tiden från det att frågan om en folkomröstning börjar drivas lokalt till dess
att den faktiskt genomförs beräknas till cirka 1 år; tid för namninsamling, 3-6
månader beredning inför fullmäktige och minst tre månader för samråd med
valmyndigheten (PM Helena Lindhe 2016-10-21, SKL, Folkomrösta om indelning?)
- Om en folkomröstning inte genomförs i samband med allmänna val kommer
samtliga kostnader för information om omröstningen, upptryckning av röstsedlar, röstlängder, röstkort, vallokaler, valförrättare att enbart belasta kommunen. (Faktablad nr 8, SKL, september 2011)
- ”Ett nytt ”maktdelande” element har introducerats i den kommunala demokratin då folkomröstningar i en ökad omfattning handlat om att ompröva beslut tagna av en politisk majoritet i den representativa församlingen. En politisk minoritet har genom det reformerade folkinitiativet getts möjlighet att
överpröva redan fattade beslut. Förhållandet mellan makt och ansvar har förskjutits: En minoritet har makt att få till en folkomröstning, men ansvaret för
det politiska beslutsfattandet vilar på den politiska majoriteten. Det reformerade folkinitiativet har i realiteten gett upphov till så kallade ”abrogativa folkomröstningar” där medborgarna erbjuds möjligheter att ompröva den politiska majoritetens beslut.” (Rapporten ”Det reformerade folkintitiativet” SKL
2013, sid 29).
Det kommunala bolaget Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har genom sin VD
den 21 november 2016 inlämnat en sammanställning av ekonomiska bedömningar av
kongresshusprojektet, se bilaga.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att det inte är avsikten att få till stånd en möjlighet till överprövning av redan fattade beslut, som är lagstiftarens mening med folkinitiativ. Den möjligheten ges via laglighetsprövning enligt kommunallagen och har
dessutom redan utnyttjats i detta ärende. En prövning som fullföljts till högsta instans. Beslutet om Kongresshus har av tre domstolar bedömts vila på laglig grund. I
propositionen framhålls också: ”Ett folkinitiativ medför inte heller någon skyldighet
för fullmäktige att avvakta med att fatta beslut i det ärende som initiativet berör”. Ett
uttalande som ytterligare tydliggör lagstiftarens intention att folkinitiativ har sin funktion att fylla under beredningen av ett ärende och innan slutligt beslut i frågan har fattats. I propositionen jämställs resultatet av en rådgivande folkomröstning med andra
förfaranden för samråd och att det endast utgör en del av det underlag som fullmäktige har att ta ställning till.
Vidare anser Kommunstyrelsen att fullmäktige i sin bedömning skall väga in om
några nya faktiska omständigheter tillkommit. Att det funnits ett antal namnunderskrifter som är kritiska till beslutet är känt sedan mars 2015. Därför tillför den nu
formella framställningen endast upplysningen om att antalet denna gång når upp till 8
274. Kommunstyrelsen noterar samtidigt att genomförd insamling ger vid handen att
cirka 90% av de röstberättigade kommunmedlemmarna inte undertecknat uppropet.
Utöver detta kan Kommunstyrelsen konstatera att några nya faktiska omständigheter
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inte tillkommit som föranleder någon annan bedömning i själva sakfrågan om ett
Kongresshus i Borås.
Kommunstyrelsen delar lagstiftarens syn på värdet av folkinitiativ och andra former
för samråd inför beslut som berör kommunmedlemmarna. Kommunstyrelsen och
andra nämnder arbetar med dessa frågor bl.a. via medborgadialoger och har t.ex.
öppnat webbplatsen för e-petitioner från medborgarna. Det sker i andan av Borås
Stads vision Borås 2025 där skapandet av mötesplatser mellan medborgare och Borås
Stad ingår i det första strategiska målområdet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Någon folkomröstning om Kongresshuset i Borås skall inte hållas.
Ärendet läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Dnr 2016/KS0742

Carl Morberg
Administrativ samordnare

Sammanställning av resultat Folkomröstning Kongresshuset
Borås Stad fick in 1990 sidor med namnunderskrifter där mallen för omröstningen
var uppbyggd med 5 poster per sida. Detta gav en bruttolista på 9958 namn. Av dess
9958 namn kunde man inte utläsa 675 namn på grund av oläslig text. Dessutom var
inte alla dessa poster ifyllda vilket skapade ytterligare ett bortfall på 8 namn.
Detta gav en ny lista på 9275 namn, av dessa 9275 namnen försvann ytterligare 509
namn då de inte blev godkända vid körning mot SPAR. Av de 509 namnen hade 10
avlidit eller flyttat utomlands, 1 hade skyddat identitet och resterande 498 var felaktiga
personnummer.
Detta gav en ny lista på 8766 namn, av dessa var 111 dubbletter vilket gav en ny lista
på 8655. Av dess 8655 var 369 personer skrivna på annan ort samt 12 personer var
under 18 år den 31 oktober 2016.
Detta gav ett resultat av 8274 godkända röster.
STADSKANSLIET
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se
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Inledning
Om Institutet för kvalitetsindikatorer i Göteborg AB (Indikator)
Indikator är specialiserat på att genomföra enkätundersökningar, främst inom offentlig verksamhet.
Med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder ger vi uppdragsgivarna konkreta resultat att arbeta
med för att förbättra verksamheten. Indikator erbjuder ett flertal olika varianter av undersökningar
och specialanpassar alltid datafångsten utifrån uppdragsgivarens behov. Vi hjälper också
verksamheter att fördjupa sig i resultaten och skapa förutsättningar för ett effektivt
förbättringsarbete.

Projektorganisation Indikator
Staffan Nilsson har ansvarat för datainsamling och projektledning.

Om mätningen
Borås stad planerar att bygga och driva ett kongresshus. Förberedelserna med att bygga om Folkets
hus/Kårhuset till ett kongresshus har pågått flera år, och i början av 2017 sätter själva ombyggnaden
igång. Byggprojektet är både ett bevarande och en tillbyggnad av befintligt hus.
Medborgarna i Borås har framfört en petition till Borås Stad med önskan om att genomförandet av
en kommunal folkomröstning i syfte att riva upp beslutet om det planerade bygget av kongresshus.
9200 namn har samlats in till stöd för petitionen.
Borås Stad önskade följa upp och verifiera att de insamlade namnen på listan är autentiska genom
att genomföra ett stickprov. Stickprovet genomfördes genom telefonintervjuer där personer som
finns med på namnlistan fick verifiera att de har skrivit på. Totalt genomfördes 400 telefonintervjuer
under v.47.
Resultatet visar att 397 av 400 respondenter uppgav att de skrivit på namnlistan (två respondenter
kom inte ihåg, och en respondent svarade nej på frågan). Av dessa uppgav 392 respondenter att
underskriften skedde under en godtagbar situation, medan tre stycken svarade nej och två kom inte
ihåg.

Ansvarig för projektet
Saier Yousef
Valledare
……………………………………
Valkansliet
Stadskansliet
Borås Stad
033‐35 70 69
saier.yousef@boras.se
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Metod
Ett slumpmässigt bruttourval med 1500 individer som skrivit på namnlistorna telefonnummersattes
av Bisnode. Vid telefonnummersättning kläddes namnen med två telefonnummer om fler än ett
telefonnummer fanns registrerat. Telefonnumren omfattade både fasta och mobila abonnemang.
Målet var att genomföra 400 telefonintervjuer, för att stickprovet skulle vara tillräckligt stort i
proportion till det totala antalet underskrifter.
Intervjuerna genomfördes av intervjupersonal på Indikator. Upp till fem kontaktförsök gjordes per
individ, och vid varje kontaktförsökstillfälle genomfördes uppringningsförsök på samtliga befintliga
telefonnummer. Kontaktförsöken spreds över olika dagar och vid olika tidpunkter på dagen.

Svarsfrekvenser
Den korrigerade svarsfrekvensen blev 53,62%. I tabellen nedan redovisas hur många intervjuer som
har genomförts i förhållande till hur många personer som har blivit uppringda, samt hur många
personer som av olika anledningar inte haft möjlighet att delta i undersökningen.
Här visas svarsfrekvensen samt den korrigerade svarsfrekvensen i procent. Med korrigerad
svarsfrekvens menas antalet som har besvarat frågorna, i relation till antalet uppringda, efter att man
räknat bort de som av olika anledningar inte kan delta – alla som sorteras under ”Bortfall från urval”.
Poster där alla kontaktförsök inte genomförts samt poster där inga kontaktförsök hunnit genomföras
innan satt antal intervjuer uppnåtts, har exkluderats vid beräkningen av svarsfrekvenser.

Korrigerad svarsfrekvens =

____________Antal besvarade__________
(Antal uppringda – Bortfall från urval)

Tabell I: Svarsfrekvenser för Borås Stad petitionsuppföljning, med detaljerad bortfall

Svarsfrekvenser

Antal

Totalt uppringda

764

Besvarade

400

%
52,36%

Bortfall från urval, varav
Sjuk

1

Avliden

0

Språkproblem

1

Tillfälligt förhinder

4

Felaktigt telefonnummer

12

Totalt bortfall från urval

18

Korrigerat antal uppringda

2,36%

746

Vill ej delta

6

Korrigerad svarsfrekvens

0,80%
53,62%
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Svarande fördelade på kön
Tabell II: Könsfördelning

Kön
Totalt antal svar
Man
Kvinna

N
400
199
201

%
50%
50%

Frågeformulär
Följande fråga ställdes till de personer som besvarade intervjun:
‐ Är det du som har undertecknat listan?
De som svarade Ja, fick även en uppföljande fråga:
‐ Upplever du att det var en godtagbar situation vid undertecknandet?

Bearbetning
Intervjuarna registrerar enkätsvaren direkt via vårt system TeleVoki. Data bearbetas genom
automatiska beräkningar i Indikators rapportsystem. Verifiering, granskning och rimlighetskontroll
sker i enlighet med Indikators kvalitetssystem.

Tillgänglighet
Tillgång till primärmaterial
Borås Stad äger data från undersökningen. Denna erhålls från Indikator i Excelformat enligt
överenskommelse med ansvariga för projektet. Data distribueras till tredjepart endast om skriftligt
godkännande från ansvariga för projektet finns.

Resultat
Tabellen nedan visar utfallet av de genomförda intervjuerna.
Tabell III: Resultat

Andel

Antal

1. Är det du som har undertecknat listan?
Ja

99%

397

Nej

0%

1

Kommer inte ihåg

1%

2

Bas

400

2. Upplever du att det var en godtagbar
situation vid undertecknandet?
Ja

99%

392

Nej

1%

3

Kommer inte ihåg

1%

2

Bas

397
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Bilagor
I samband med denna rapport levereras även följande:
‐
‐

Avidentifierad rådatafil som visar svaren per respondent.
Könsuppdelad frekvenstabell.
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Borås Stad petitionsuppföljning

Könsuppdelad frekvenstabell
Total

Kön

Andel

Antal

Kvinnor

Män

Ja

99%

397

99%

99%

Nej

0%

1

Kommer inte ihåg

1%

2

1%

400

201

199

99%

392

98%

99%

Nej

1%

3

1%

1%

Kommer inte ihåg

1%

2

1%

397

199

1. Är det du som har undertecknat listan?

Bas

1%

2. Upplever du att det var en godtagbar situation vid undertecknandet?
Ja

Bas

198
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2016/KS0742

Arbetsgrupp
Kommunchef
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Röstberättigad befolkning 11 nov 2016 - baserat på befolkningen 2016-09-30

Härmed översänds den av dig beställda uppgiften om antalet röstberättigade i Borås kommun
per den 11 november 2016 som är hämtad från befolkningsregistret 2016.

Antalet röstberättigade per den 11 november 2016 är 84 647 personer.

För att beräkna antalsuppgiften har SCB utgått ifrån den i Borås kommun folkbokförda
befolkningen den 30 september 2016. Från rampopulationen har personer födda efter den 11
november 1998 exkluderats. Dessutom är medborgare från länder utanför Norden och EU
exkluderade om deras senaste registrerade invandring har skett efter den 11 november 2013.
Ett fåtal personer som är medborgare i länder utanför Norden och EU saknar uppgift om
senaste invandring. För dessa antas att den senaste invandringen inte har skett efter den 11
november 2013.

Detta uppdrag har genomförts i enlighet med ISO 20252:2012 Marknads-, opinions- och
samhällsundersökningar vilket innebär att grundläggande kvalitetskrav uppfyllts.

Vårt fasta pris för ovanstående beställning är 2 000 kronor. Moms tillkommer, dock inte till
statliga myndigheter.

Faktura översänds separat.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta undertecknad på telefon 010- 479 64
26 eller via e-post: tomas.johansson@scb.se

Med vänlig hälsning

Tomas Johansson

Bilaga
Bilaga 1: Allmänna avtalsvillkor

Infogade filer

SCB:s allmänna avtalsvillkor
2012-12-01
1. Tillämplighet
Om inget annat har avtalats gäller följande allmänna avtalsvillkor för uppdrag och andra tjänster som SCB utför mot
ersättning.
2. Kvalitet
Officiell statistik kvalitetsdeklareras enligt normer som
fastställs av SCB (MIS 2001:1). Officiell statistik är sådan
statistik som framställs enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Nyssnämnda
kvalitetsnormer är i tillämpliga delar vägledande också för
framställning av annan statistik. Framställs statistik med
anledning av visst uppdrag och är ingen bestämd kvalitetsnivå
avtalad avgör SCB med hänsyn till uppdragets art och karaktär
vilken kvalitetsnivå som skall gälla.
3. Dokumentation
Intervju-och enkätundersökningar som utförs av SCB dokumenteras i den utsträckning och på det sätt som motiveras
av uppdragets art och karaktär. Dokumentationen skall
tillhandahållas uppdragsgivaren enligt vad som överenskommits med denne.
4. Personal
Skall enligt avtalet med uppdragsgivaren vissa personer vid
SCB svara för uppdragets utförande får dessa bytas ut endast
efter överenskommelse mellan parterna. SCB får även byta
ut personal om det finns sakliga skäl till detta, såsom
organisationsförändringar, sjukdom m.m.
5. Uppdragsgivarens medverkan
Medverkar inte uppdragsgivaren till avtalets fullgörande i
erforderlig eller avtalad utsträckning eller tillhandahåller
denne inte material i enlighet med vad som överenskommits
mellan parterna ansvarar SCB inte för fel eller försening som
uppkommit på grund därav.
6. Utnyttjande och spridning av arbetsresultat m.m.
Arbetsresultatet, d.v.s. den av SCB framställda och levererade produkten, får fritt utnyttjas och spridas av uppdragsgivaren inom den egna organisationen (företaget, myndigheten eller den kommunala organisationen).
För utnyttjande och spridning av arbetsresultatet utanför den
egna organisationen gäller följande begränsningar:
Arbetsresultatet får inte, varken helt eller delvis, vidareförsäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften
eller sammanhang av uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren får
inte heller utanför den egna organisationen sprida produkter
eller produktsystem som SCB försäljer till ett flertal kunder.
Rättigheterna till hjälpmedel för uppdragets utförande som
utvecklats eller framställts av SCB, såsom system- och
programvara, frågeformulär, metodbeskrivningar, register
och annat material tillkommer SCB.
Upphovsrätt och annan rätt enligt upphovsrättslagen
(1960:729) tillkommer SCB. För upphovsrättsintrång finns
regler om straff och skadestånd i upphovsrättslagen.
Vid framställning av officiell statistik på uppdrag av annan
myndighet gäller särskilda regler.
7. Publicering
Arbetsresultatet får inte publiceras eller spridas i förvanskad
form. i samband med publicering skall SCB:s namn anges i
enlighet med god sed. Sker publicering på ett sätt som kan

leda till missförstånd eller felaktiga slutsatser får SCB
kommentera och publicera ifrågavarande statistik. Används
arbetsresultatet i strid med vad som nu sagts skall
uppdragsgivaren utge ersättning till SCB med tre prisbasbelopp eller det högre belopp som SCB kan visa att skadan
uppgår till.
Vill uppdragsgivaren, av hänsyn till egna publiceringsintressen, att ett motsvarande uppdrag under en viss angiven
tid inte levereras åt någon annan uppdragsgivare krävs
uttrycklig överenskommelse härom. Sådan överenskommelse
kan dock endast träffas om det är uppenbart att den inte
kommer i konflikt med några allmänna intressen.
8. Arkivering och gallring
För material som har framställts av SCB med anledning av
uppdraget gäller följande ifråga om arkivering och gallring,
såvida inget annat har avtalats. Ifyllda frågeblanketter och
annat primärmaterial bevaras i minst ett år. Slutliga versioner
av övrigt material som framställts med anledning av
uppdraget bevaras i minst två år. För gallring av
personuppgifter finns regler i personuppgiftslagen (1998:204).
SCB förbehåller sig rätt att gallra personuppgifter efter tre
månader, såvida inget annat avtalas. Om uppdragsgivaren har
särskilda
önskemål
beträffande
arkiveringseller
gallringsvillkor ska dessa anges av denne. För att SCB ska
kunna avtala om särskilda villkor måste dessa vara förenliga
med gällande författningsregler på området.
9. Affärssekretess
SCB:s eventuella åtaganden beträffande affärssekretess,
konfidentialitet eller liknande begränsas av reglerna om
offentlighet och sekretess i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
(TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regler
om affärssekretess finns i 19 kap. 1-3 §§ samt 31 kap. 12-15
§§ och 18-19 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Enskild uppdragsgivare som förutsätter att uppdragssekretess
skall gälla för uppdraget enligt 31 kap. 12 § bör underrätta
SCB om detta senast i samband med accept.
10. Personuppgiftslagen
Förutsätter uppdraget behandling av personuppgifter skall
behandlingen ske i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och därtill anslutande författningar. För
SCB gäller även lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. SCB:s åtagande
gäller endast under förutsättning att behandlingen inte är
oförenlig med nämnda regler. Enligt personuppgiftslagen är
SCB skyldig att informera uppgiftslämnarna om ändamålet
med uppgiftsinsamlingen och för vems räkning som den görs.
11. Samråd m.m.
SCB svarar för att samråd sker med företrädare för uppgiftslämnarna enligt förordningen (1982:668) om statliga
myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

12. SCB:s ansvar för fel
Är statistik eller annat resultat av uppdraget felaktigt skall
SCB äga rätt att avhjälpa felet om detta sker inom skälig tid
efter reklamation. Är inte felet avhjälpt inom denna tid är
uppdragsgivaren berättigad till prisavdrag motsvarande felet.
Uppdragsgivaren har då även rätt att häva den del av
uppdraget som är behäftat med fel om detta är av väsentlig
betydelse för denne och SCB insåg eller borde ha insett detta.
Uppdragsgivaren äger under samma förutsättningar häva
avtalet i dess helhet om det skulle medföra betydande
olägenhet för honom att avtalet gäller i övrigt.
SCB ansvarar inte för fel i primärmaterial eller annat material
som utnyttjats för uppdraget och som härrör från annan källa
än SCB. SCB ansvarar inte heller för avvikelser till följd av
osäkerhet
som normalt förekommer vid tillämpning av
beprövade metoder och arbetssätt. SCB lämnar ingen garanti
beträffande svarsfrekvens i statistiska undersökningar, såvida
inte särskild överenskommelse har träffats i detta avseende.
Vill uppdragsgivaren åberopa fel måste han reklamera utan
onödigt dröjsmål sedan han märkt eller bort märka felet. SCB
kan normalt ej beakta reklamationer senare än ett år från
leverans. Om uppdragsgivaren vill häva del av eller hela
avtalet måste särskild hävningsförklaring avges inom skälig
tid från det felet borde ha avhjälpts.
Det åligger uppdragsgivaren att utan onödigt dröjsmål
undersöka uppdragsresultatet i enlighet med god affärssed.
13. Dröjsmål
Uppstår dröjsmål med avlämnandet av uppdragsresultatet får
uppdragsgivaren häva avtalet såvitt avser den del av
uppdraget som inte har avlämnats i tid, dock endast om
förseningen är av väsentlig betydelse för uppdragsgivaren
och SCB insåg eller borde ha insett detta. Uppdragsgivaren
får under samma förutsättningar häva hela avtalet om det
skulle medföra betydande olägenhet för denne att avtalet
gäller i övrigt.
Bedömer SCB att det finns risk för att avtalad leveranstid ej
kan hållas skall SCB utan onödigt dröjsmål informera
uppdragsgivaren härom i syfte att motverka eventuell skada
eller annan olägenhet för uppdragsgivaren.
Om SCB förhindras att i rätt tid utföra uppdraget beroende på
myndighetsbeslut, nya eller ändrade författningar, eller på
grund av annan händelse som ligger utanför SCB:s kontroll
skall en sådan omständighet inte innebära rätt för
uppdragsgivaren att häva avtalet. Har hindret medfört att
avtalet inte kunnat fullgöras inom sex månader från ursprunglig leveranstid har vardera parten rätt att frånträda
avtalet.
Vill uppdragsgivaren häva avtalet eller del därav måste denne
lämna SCB meddelande därom inom skälig tid från det att
dröjsmålet uppstod.
14. Skadestånd
SCB är skadeståndsansvarig för direkt förlust hos uppdragsgivaren, såvida inte skadan beror på omständighet
utanför SCB:s kontroll. För indirekta förluster, såsom inkomstbortfall eller utebliven vinst, ansvarar SCB endast vid
försummelse. SCB ansvarar inte i något fall för skada till
följd av statistikens användning.
Skadeståndsanspråk skall, för att inte skadeståndsrätten skall
förfalla, framställas senast sex månader från leverans. SCB:s
skadeståndsansvar är begränsat till ett belopp motsvarande
högst kontraktssumman.

15. Betalning m.m.
SCB fakturerar månadsvis om det avtalade uppdraget beräknas eller skall fortgå i minst tre månader eller om det beräknade eller avtalade priset för SCB:s arbete överstiger
50.000 kronor. Betalning skall erläggas inom 30 dagar från
fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta enligt lag.
Om uppdraget pågår i mer än tolv månader kommer debitering därefter att ske i enlighet med då gällande priser som
fastställts av SCB. Mervärdesskatt ingår inte i överens
kommen ersättning om detta inte har angetts.
16. Uppsägningstid
För avtal som gäller tills vidare tillämpas en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader.
17. Avtalets upphörande
I denna punkt regleras avtalets upphörande på annan grund
än de som ovan särskilt reglerats.
Om part inte fullgör sina åligganden och inte heller vidtar
rättelse inom 15 dagar efter tillsägelse har den andra parten
rätt att häva avtalet. Även utan dylik tillsägelse har part rätt
att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
fullgör sina åligganden.
Om part häver avtalet skall motparten utge ersättning för den
skada som har uppstått. SCB:s ansvar är begränsat till ett
belopp motsvarande högst kontraktssumman. Uppdragsgivarens ansvar är begränsat till ersättning för kostnader och
inkomstbortfall som åsamkats SCB.
SCB har rätt att omedelbart häva avtalet om uppdragsgivaren
försätts i konkurs eller kommer på obestånd. SCB har i sådant
fall rätt till ersättning enligt ovan.
18. Överlåtelse m.m.
Part får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter
eller skyldigheter enligt avtalet utan skriftligt godkännande
från den andra parten.
19. Skriftlighet
Ändringar av och tillägg till parternas avtal, liksom reklamation, hävningsförklaring och framställning av skadeståndsanspråk, skall för att gälla ske skriftligen.
20. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom
skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.
Institutet får dock bestämma, med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter, om Institutets ordinarie regler istället skall
tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet
också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller
tre skiljemän.
Första stycket gäller ej när uppdragsgivaren är en statlig
myndighet, såvida inte parterna träffar en särskild överenskommelse om att det skall tillämpas.

PM
Borås den 21 november 2016
PM TILL KOMMUNALRÅD OCH GRUPPLEDARE I BORÅS STAD - GROV BEDÖMNING AV EKONOMISKA
KONSEKVENSER FÖR KONGRESSHUSPROJEKTET. ATT ÄNDRA FÖRUTSÄTTNINGAR I PÅGÅENDE PROJEKT
FÅR ALLTID STORA KONSEKVENSER

Sammanställning av ekonomiska bedömningar avseende kongresshusprojektet, som gjorts av
IBAB och som undertecknad, redovisade för ledamöterna i Kommunstyrelsen den 2016-11-14.
I uppdraget som Kommunfullmäktige gav IBAB ingick att bilda ett dotterbolag, köpa in och där i
placera fastigheten Kv Eolus 6. Dotterbolagets uppgift är sedan att utveckla fastigheten till ett
kongresshus. I uppdraget ingår också att hyra ut möteslokalerna till Borås Kongresscenter AB.
Genomförande av nuvarande projekt helt enligt planerat.
Kontrakterad rikt kostnad
163.700.000:Fast arvode entreprenör
16.150.000:Projektering, kontroll, myndighet & byggherre
27.650.000:Ränta under byggtid
2.500.000:Budgeterad slutkostnad 2018-09-30
210.000.000:Uppskattning att avbryta beslutat projekt
Arkitekt tävling
200.000:Utredning före 2013
1.150.000:Kostnader förstudie 2013 – 2014
2.500.000:Kostnader nedlagda LFF 2014
1.096.908:Kostnader nedlagda LFF 2015
4.780.393:Lagfart Eolus 6
1.600.000:Bolagsbildning IBAB
500.000:Bedömda kostnader 2016
2.000.000:IBAB:s nedlagda kostnader
350.000:Summa bedömt nedlagt 2016-08-31
13.977,301:Kostnad att avbryta projektet ?
Summa enligt ovan
Avrundning
Bedömd summa

Postadress:
Industribyggnader i Borås AB
501 80 Borås
Besöksadress: Sturegatan 36

Telefon: 033-35 70 95
Telefax: 033-35 37 75
E-post: ibab@boras.se
Hemsida: www.ibabboras.se

5.000.000:- (grov bedömning ,2 till 16 mkr)
18.977.301:22.699:19.000.000:- (17 till 30 mkr)

Bankgiro: 866-2736
Organisationsnr: 556080-0087
Momsreg.nr: SE556080008701

Bolaget har sitt säte i
Borås
Innehar F-skattebevis

Uppskattning att avsluta beslutat projekt samt efter ja i folkomröstning återstarta
Budgetkalkyl pågående projekt
210.000.000:Bedömd ökad kostnad efter ev.återstart.ca
50.000.000:- (+13 % till 28 %) nya anbud)
Avslut av pågående projekt enl. ovan?
5.000.000:- ( utfall av förhandling)
Ny projekt budget efter ja i folkomröstning? 265.000.000:- ( 237 till 274 mkr)
Ny LOU upphandling krävs, tid ca 8 månader.
Risk! Investeringskostnader är beroende på vid tillfället rådande byggkonjunktur?
Upprustning av folketshus med samma funktion som i dag
Bedömd kostnad för uppgradering av bef. hus
120.000.000:- ( byggkonjuktur?)
Avslut och nedlagt bef. Projekt enl. ovan
19.000.000:- (19 till 30 mkr)
Bedömd summa upprustning av folkets hus 139.000.000:- (100 till 150 mkr)
Risk! Investeringskostnader är beroende på vid tillfället rådande byggkonjunktur?
Uppgradering av bef. byggnad kommer inte att medföra att huset blir fullt tillgängligt.
Projektet ett kongresshus i Borås pågår nu intensivt. För närvarande arbetar ca 20 till 25
personer i projektet. Planering, projektering, inköp och produktion pågår. Inom byggindustrin i
dag är det långa ledtider. Beställning av, leveranser för material, stommar och från UE mm. Har
ofta ledtider på upp till 7 till 9 månader. Därför kan en förändring av projektet i detta läge, få
ytterligare ekonomiska konsekvenser för att avbryta. Ett eventuellt beslut om ändring av
projektet är därför inget att rekommendera. Dotterbolaget kommer vid en ev. förändring att
utsättas för stor negativ påfrestning och skada. Då byggnaden vid årsskiftet är urkopplad,
nedsläckt, helt tömd på hyresgäster finns heller inga intäkter för dotterbolaget from 2017-01-01.
För att vara tydlig, behöver också nämnas att det också finns andra ekonomiska risker med att
avbryta eller förändra bolagets uppdrag. Det finns stor risk att bolaget utsätts för olika negativa
skatteeffekter. Momshantering i bolaget är mycket känslig och omfattar ca 50 mkr, kostnader för
fastighetstaxering, övriga skatter, mm kan påverka bolaget mycket negativt. Konsekvenser
avseende detta får hanteras och utredas separat beroende på om uppdraget förändras.
Utöver vad som angetts ovan kommer dotterbolagets resultat för 2017 vid ett stopp i projektet
att ytterligare försämras med ca 2 mkr.
Borås dag som ovan

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
Lars Nordin
VD
lars.nordin@boras.se

Postadress:
Industribyggnader i Borås AB
501 80 Borås
Besöksadress: Sturegatan 36

Telefon: 033-35 70 95
Telefax: 033-35 37 75
E-post: ibab@boras.se
Hemsida: www.ibabboras.se

Bankgiro: 866-2736
Organisationsnr: 556080-0087
Momsreg.nr: SE556080008701

Bolaget har sitt säte i
Borås
Innehar F-skattebevis

Kc 11

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängning av mandatperioden för stadsdelsnämnderna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Stadsdelsnämndernas mandatperiod förlängs till och med den 28 februari 2017.
Endast sammanträdesarvoden skall utbetalas under denna tid.

2016-12-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0768 102
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-11-29/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-12-12

2016/KS0768 102

Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktige

Förlängning av mandatperioden för stadsdelsnämnderna
De avgående stadsdelsnämnderna upphör vid årsskiftet den 31 december 2016 och
verksamheten övergår till verksamhetsnämnder. Eftersom stadsdelnämnderna upphör
så kan de inte fastställa årsredovisningen för 2016.
Därför föreslås de valda stadsdelsnämnderna få förlängt mandat till den 28 februari
2017. Nämnderna kan då ha ett möte under 2017 i februari samt innan dess presidiemöte för att fastställa 2016 års årsredovisning för nämnden. Nämnderna skall avge
årsredovisning avseende föregående år senast 22 februari 2017.

Yvonne Persson
Ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Orangeriet 2.0
Orangeriet skapades för att vara en mötesplats och ska fortsätta vara det. Därför föreslås nu att
Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan
angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.

2016-12-07
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0767 299
Programområde: 2
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-12-01/Svante Stomberg

Sida
1(3)
2016-12-12

Dnr 2016/KS0767 299

Kommunfullmäktige

Orangeriet 2.0
Förslag på ny verksamhet
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner
med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av
användandet av Orangeriet.
Nulägesanalys i korthet

Det genomförs redan idag många arrangemang som stämmer väl överens med Kommunfullmäktiges intentioner, utifrån visionen ”Borås 2025” där det framgår att Borås
Stad ska arbeta ”för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna samverkar”. Den kompetens som har byggts genom den pågående
verksamheten ska tas tillvara. Det finns därtill utrymme att bredda utbudet och att än
mer vara navet för dialoger kring utvecklingen av Borås, och ge ytterligare plats för
sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv vid arrangemang och aktiviteter.
En bärande idé har under hela tiden som Orangeriet har planerats varit att en aktiv
mötespunkt med generösa öppettider i Stadsparken ger ökad trygghet. Lekplatsen och
isbanan i Stadsparken har bidragit till ökad trygghet och möjligheter till aktiviteter,
men detta utbud bör, enligt grundtanken, kompletteras via verksamhet i Orangeriet.
Förslag

Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska fortsätta
vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ
mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna. Orangeriet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en kväll i veckan med programverksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med hållbarhet (social, ekologisk och
ekonomisk) i fokus.
Kulturnämnden får i uppdrag att utveckla en basverksamhet och i samverkan genom
ett programråd en programverksamhet. I programrådet bör förutom samverkande
förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn finnas.
Kulturnämnden ska utveckla basverksamheten i samråd med övriga förvaltningar som
förväntas bidra med utåtriktad verksamhet i Orangeriet. I basverksamheten kan till
exempel erbjudas läxhjälp, språkkafé, läshörna med böcker och tidningar, samhällsinformation, biljettförsäljning till kulturaktiviteter och besöksinformation. För att poängtera hållbarhetsperspektivet bör utlånings- och bytesverksamheten fortsätta och
utvecklas i Orangeriet
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja
verksamheten. ”Knacka på” i Kulturhuset är ett framgångsrikt exempel där denna
metod tillämpas.
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Programverksamheten ska ha sin grund i stadsutveckling och hållbar utveckling i vid
bemärkelse med föreläsningar, utställningar och dialoger, och med utgångspunkt i
Borås dåtid, nutid och framtid. Programverksamheten planeras i ett programråd (se
nedan).
I Orangeriet ska finnas kafé/restaurang. För att undvika risk för målkonflikt mellan
den kommunala verksamheten och ett kommersiellt drivet kafé/restaurang är det
viktigt att avtalet är tydligt när det gäller åtaganden för respektive part. Det är också
viktigt att verksamheterna är nära integrerade med varandra och att lokalerna kan
användas flexibelt efter verksamheternas skiftande behov. Ett sätt skulle kunna vara
att ett socialt företag, detta får prövas av Kulturnämnden. Kulturnämnden uppdras att
finna en lämplig operatör. Vi föreslår att Kulturnämnden hyr hela ytan och i sin tur
hyr lämpliga delar av lokalerna vidare.
Orangeriet 2.0 kräver också en anpassning av lokalerna. Utformningen och inredningen ska följa av och anpassas till den verksamhet som Kulturförvaltningen och
programrådet planerar i lokalerna. Kulturförvaltningen skall driva verksamheten i
samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag, till exempel Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Borås Energi
och Miljö.
Programråd

Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd,
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska
aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn finnas.
Anpassning av lokalerna

Inrednings- och layoutmässigt kräver Orangeriet 2.0 ombyggnad och anpassning.
Kulturförvaltningen har erfarenhet av att bygga verksamhet med hög delaktighet där
ombyggnation och inredning är ett resultat av en strukturerad metod för att stödja
verksamheten. Denna metod ska tillämpas. Borås Stads Återbruk resurser i form av
personal och återbruksmaterial ska tas tillvara.
Förutsättningar





Miljöförvaltningen har erfarenhet av att driva utåtriktad miljökommunikation.
Denna verksamhet ligger kvar under sin facknämnd, men förväntas även
framöver bidra till den publika verksamheten i Orangeriet.
Kulturnämnden hyr hela Orangeriet och tecknar därefter i sin tur avtal med
restauratör. Erfarenheten visar otvetydigt att den förvaltning som har ansvaret
för en integrerad lokallösning också måste ha detta direkta inflytande.
Kulturnämnden ska återkomma med en utredning som visar verksamhetens
innehåll och de ekonomiska konsekvenserna av denna ambitionsökning inom
nämndens verksamhetsområde samt investeringskostnad för ombyggnad (i
samråd med Lokalförsörjningsförvaltningen).

3

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften from 1 juni 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

PF 1

BESLUTSFÖRSLAG

Förändring i Kommunstyrelsens delegation avseende
vakansprövning (personalfrågor)
Kommunstyrelsen har utifrån Kommunfullmäktiges beslut uppgiften att fortlöpande pröva återbesättningen av vakanta tjänster.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef delegeras till personalchefen med organisationsutredaren som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten som avdelningschef och verksamhetsansvarig
skall återbesättas, dock ej förvaltningschef delegeras till kommunchefen med personalchefen som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst som förvaltningschef delegeras till Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare.

2016-11-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0739 002
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2016-11-21/Svante Stomberg
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Dnr 2016/KS0739 002

Stadskansliet
Personal- och förhandling
Pelle Pellby

Förändring i Kommunstyrelsens delegation
avseende vakansprövning (personalfrågor)
Kommunstyrelsen har utifrån Kommunfullmäktiges beslut uppgiften att fortlöpande
pröva återbesättning av vakanta tjänster hos stadens samtliga förvaltningar.
Kommunstyrelsen har delegerat medgivandet till att återbesätta vakant tjänst när det
är uppenbart att vakant tjänst ska återbesättas till Personalchefen, dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
Beslut om medgivande till att återbesätta vakant tjänst i andra fall är delegerat till
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Samtliga beslut om återbesättande av vakant tjänst anmäls till Kommunstyrelsen.
Vakansprövningen samordnas av Stadskansliet. Förvaltningarna rapporterar den vakanta tjänsten via personalsystemet Heroma. Stadskansliet kontrollerar i vakansprövningen bl.a. om det finns anmäld övertalighet på någon på annan förvaltning eller om
någon redan anställd har anmält intresse för att byta arbete. Efter beslut om återbesättande sker även annonsering av den vakanta tjänsten via personalsystemet.
Det är ett stort antal tjänster, cirka 900, som vakansprövas varje år. Det kräver en
effektiv handläggning och att den sker med så liten tidsutdräkt som möjligt. Detta för
att förvaltningarna så snabbt som möjligt ska ges förutsättningen att utan avbrott personalförsörja verksamheten.
Personalchefen är den delegat som svarar för den absoluta merparten av besluten.
Det är enbart en handfull medgivanden varje år som omfattar avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
För att ytterligare underlätta arbetet bör kommunchefen med personalchefen som
ersättare ges möjlighet att fatta beslut om medgivande till återbesättning av vakant
tjänst som avdelningschef och verksamhetsansvarig.
Nuvarande lydelse i Kommunstyrelsens delegationsordning:
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Förslag till ny lydelse i Kommunstyrelsens delegationsordning:
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef delegeras till
personalchefen med organisationsutredaren som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten som avdelningschef och verksamhetsansvarig skall återbesättas, dock ej förvaltningschef delegeras till kommunchefen med personalchefen som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst som förvaltningschef delegeras till Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare.
Kommunstyrelsens föreslås besluta
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock
ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef delegeras till personalchefen med organisationsutredaren som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten som avdelningschef och
verksamhetsansvarig skall återbesättas, dock ej förvaltningschef delegeras till kommunchefen med
personalchefen som ersättare.
Medgivande att återbesätta vakant tjänst som förvaltningschef delegeras till Kommunstyrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare.

Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 september
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

161125
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0356 739
Programområde: 3
Handläggare: Anna Enochsson, 033-357036
Datum/avdelningschef: 2016-11-17/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0356 739

Kvalitet och Utveckling
Handläggare: Anna Enochsson
Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
september
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
Stadsdelsnämnderna 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.
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Anna Enochsson

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
IFO B o F

x
x

Kontaktperson

101

Man

x

Kontaktfamilj

94

Man

x

Kontaktfamilj

102

Kvinna

x

Kontaktfamilj

108

Man

x

Kontaktfamilj

108

Man

x

Kontaktfamilj

112

Man

x

Kontaktfamilj

134

Kvinna

x

Kontaktfamilj

203

Man

x

Dagverksamhet

294

Kvinna

x

Kontaktperson

238

Kvinna

x

Vård och omsorgsboende

419

Man

x

Vård och omsorgsboende

105

Kvinna

x

Parboende vård och omsorgsboende

419

Man

x

Kostnadsfri avlastning

166

Man

x

Kontaktfamilj

221

Kvinna

x

Kontaktfamilj

99

Man

x

Kontaktperson

162

Kvinna

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

IFO B o F
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september

Nämnd

IFO Asyl

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Kontaktperson

120

Kvinna

x

Kontaktperson

107

Man

x

Kontaktperson

100

Kvinna

x

Kontaktperson

91

Kvinna

x

Kontaktperson

168

Kvinna

x

Permanent bostad

895

Man

x

Permanent bostad

528

Man

x

Kontaktperson

600

Man

x

Kontaktfamilj

654

Kvinna

x

Kontaktfamilj

192

Man

x

Kontaktfamilj

140

Man

x

Kontaktfamilj

140

Kvinna

x

Kontaktfamilj

132

Kvinna

x

Kontaktfamilj

106

Man

x

Kontaktfamilj

106

Kvinna

x

Bostad med särskild service

662

Man

x

Bostad med särskild service

662

Kvinna

x

Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen

IFO B o F

Arbetslivsnämnden

x

Sociala omsorgsnämnden
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Analys
Stadsdelsövergripande
För aktuell tidpunkt den 30 september hade Barn och Familj 24 gynnande beslut av
öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 8 beslut gällde tillsättande av kontaktperson, 15 beslut kontaktfamilj och 1 beslut intern öppenvård. Perioden har inneburit en mindre ökning i jämförelse med föregående period. Det är
inom både kontaktperson- och familj som ökning har skett.
Inom äldreomsorgen finns 8 beslut vilket är en minskning med 6 beslut.
Stadsdelsnämnden Väster
Äldreomsorgen har inga beslut att rapportera.
Barn och Familj har åtta ej verkställda gynnande beslut, sju beslut gällde kontaktfamilj
och ett gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades fem ej verkställda
beslut och kvartalet dessförinnan sex ej verkställda beslut.
För det barnet som väntat längst tid på att få sitt beslut om kontaktfamilj verkställt (ca
sex månader) utreds det just nu en möjlig kontaktfamilj. De övriga barnen har väntat
ungefär tre månader på att få sina insatser verkställda.
Av de åtta barnen som väntar på att få sitt beslut verkställt har två av dem bistånd i
form av öppenvård.
Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen har sex gynnande beslut som inte verkställts. Ett makepar är beviljade
vård- och omsorgsboende där mannen är sökande och kvinnan medsökande. Beviljades den 2015-08-06 och har vid två tillfällen blivit erbjuden boende men tackat nej, på
grund av att de önskat en bostad med tre rum och kök och sådan bostad finns för
närvarande inte att erbjuda i kommunen.
Ett ärende gällande kontaktperson där beslut togs 2016-02-03 har man hittat en person som eventuellt kan tänka sig att åta sig uppdraget som kontaktperson.
Ett beslut gällande vård- och omsorgsboende har inte blivit verkställt på grund av att
personen är så vårdkrävande att det behövs ett boende med särskilda kunskaper och
resurser. I dagsläget pågår en rekrytering av personal till ett sådant boende.
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt, där har personen
blivit erbjuden boende den 28 januari 2016 men har tackat nej.
Barn och Familj har åtta beslut om intern öppenvård som inte är verkställt. Och
samtliga är inom kontaktmanaskap.
Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen har 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 inte anser sig vara i behov av insats
men ändå vill stå kvar med sin ansökan.
Barn och Familj har 8 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader.
Sju ärenden gäller ansökan om kontaktfamilj. I ett av ärendena planeras uppstart. I ett
annat fall har arbete pågått länge med att försöka rekrytera en kontaktfamilj som matchar familjens önskemål, men det har ännu inte lett till någon framgång. I övriga sex
ärenden fortgår arbetet med att hitta lämpliga kontaktfamiljer.
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Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid september 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 2017.
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2016-12-12
Kvalitet och utveckling
Anna Enochsson

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 30 september 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2016

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Sociala omsorgsnämnden
x

Kontaktperson

335

Kvinna

x

Kontaktperson

396

Man

x

Kontaktperson

429

Man

x

Kontaktperson

153

Man

x

Avlösarservice i hemmet

182

Man

x

Korttidsvistelse

347

Man

x

Korttidsvistelse

197

Man

x

Korttidsvistelse

215

Man

x

Korttidsvistelse

126

Man

x

Korttidsvistelse

607

Man

x

Korttidsvistelse

120

Kvinna

x

Korttidstillsyn

213

Kvinna

x

Daglig verksamhet

151

Kvinna

x

Daglig verksamhet

482

Kvinna

x

Daglig verksamhet

132

Man

x

Daglig verksamhet

206

Kvinna

x

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

123

Kvinna

Bostad med särskild service för vuxna

224

Kvinna

865

Man

x
x

Bostad med särskild service för vuxna
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

x

Typ av insats

Bostad med särskild service för vuxna

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

213

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

670

Kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

239

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

715

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

276

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

227

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

302

Kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

534

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

276

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

192

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

252

Kvinna

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.

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD): Att införa en skol/ näring/ föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

161116
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0618
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-11-04/Ingegerd Eriksson
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2016-12-12

Dnr 2015/KS0618

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och
Björn Qvarnström (SD): Att införa en skol/
näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt
ovan
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga
elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i
enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt
till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar redogjort för vad Brunkefloprojektet innebär samt för en utredning som Malmö Stad gjort 2015, om hur erfarenheterna av
Brunkefloprojektet skulle kunna integreras i skolornas arbete för ökad måluppfyllelse,
se bilaga.
Malmö Stads utredning visar bland annat att en generell utökning av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i en kommunövergripande timplan är tveksamt.
Utredningen avfärdar också genomförandet av den ursprungliga Bunkeflomodellen
då den byggde på fristående aktörers medverkan och extern finansiering.
Regeringen har uppdragit till Skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell timplan. Regeringens promemoria ”En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor”, är på remiss och Borås Stad har som en av remissinstanserna lämnat
synpunkter till regeringen.
I promemorian föreslås ingen utökning av timplanen i idrott och hälsa, men det anges
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att det ” i sammanhanget finns skäl att framhålla att daglig fysisk aktivitet är viktigt för
att eleverna ska kunna prestera bra och förbättra sina studieresultat”.
Nämnderna har i sina remissvar gjort bedömningen att fysisk aktivitet enligt motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste utökas. Till exempel
skulle en utökning med undervisningen i idrott och hälsa med en timma per vecka i
varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala skolor, innebära en ökad personalkostnad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.
I motionen hänvisas det bland annat till samverkan med näringslivet. Skolorna i Borås
Stad har en pågående samverkan med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre
förståelse för kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadsdelsnämnderna har belyst kostnaden för en utökning av timplanen i idrott och
hälsa. Kommunstyrelsen bedömer att någon ytterligare utredning avseende kostnader
enligt förslaget i motionen inte behövs.
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om den nya
timplanen och bedöma effekterna av eventuella förändringar. Först därefter kan det
göras överväganden om eventuella lokala utökningar av timplanen eller andra sätt att
skapa fysisk aktivitet i skolan.
Kommunstyrelsen konstaterar att skolorna i Borås Stad har en pågående samverkan
med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan
skola och arbetsliv, vilket är i enlighet med intentionen i motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion: Att införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera "Bunkeflomodellen" i
kommunens skolor
Bakgrund:
De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, kommer få stor
påverkan för hans eller hennes framtid. Utöver bra lärare har forskning visat att fler aspekter
påverkar resultaten.
1999 påbörjades den studie som kom att ligga till grund för den så kallade ”Bunkeflomodellen”.
Studien visade att elever som har regelbunden fysisk träning, mår bättre, har lättare att fokusera
och presterar bättre i skolan. Det lokala föreningslivet var aktiva och engagerade i projektet, vilket
inte bara avlastade lärarna i skolan, det gav även de engagerade föreningarna nya medlemmar.
Något som var mycket uppskattat bland dessa.
Inspirerade av denna forskning och de resultat som projektet gav, vill vi Sverigedemokrater nu
utveckla modellen ytterligare, och till modellen lägga ett nära samarbete med näringslivet.
Utöver bättre hälsa, minskad barnfetma och bättre skolresultat, som var en effekt av
”Bunkeflomodellen”, skulle ett nära samarbete med näringslivet ge eleverna en bättre insikt i vad
som krävs för att nå sina drömyrken och varför man behöver studera, detta skulle också ge
eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och samhället – något som på sikt också kommer
minska risken för framtida missmatchning för eleverna.
Elever, lärare, föreningsliv och näringsliv blir alla vinnare.
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt ovan

- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga elever inom
för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna
för det så kallade Bunkefloprojektet.

Andreas Bäckman
Björn Qvarnström
SD-Borås

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-11-02
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Dnr 2015/KS0618

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Att införa en skol/näring/ föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelnämnden Norr avstyrker motionen ”Att införa en skol/näring/
föreningslivsdag samt implementera ”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor”.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr anser att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas hälsa och
lärande. Fysisk aktivitet enligt motionärens förslag medför att timplanen för idrott
och hälsa måste utökas, vilket kan medföra ökade kostnader. En utökning i idrott och
hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stad skulle innebära en
ökad personalkostnad på ca 11.5 mkr per år. Skolverket har fått ett uppdrag av
regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell timplan. Borås Stad bör invänta
regeringsbeslut om den nya timplanen innan beslut fattas om förändringar.
Näringslivet i Borås visar på många sätt ett stort engagemang för skolans utveckling.
Det finns dock behov av att utveckla samarbetet ytterligare. Nämnden anser att
kvaliteten på samarbetet blir högre om varje skola får arbeta utifrån sina
förutsättningar och inte genom en gemensam modell.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Sammanfattning

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framgår att ”Skolan ska
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela
skoldagen.”1. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller att fysisk aktivitet är viktigt för
elevernas hälsa och lärande och det är ett viktigt område för skolan att arbeta med.
Förvaltningen bedömer vidare att ett genomförande av fysisk aktivitet varje dag i
enlighet med motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste
utökas och att det medför ökade kostnader. En utökning med undervisningen i idrott
och hälsa med en timma per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stads kommunala
skolor skulle innebära en ökad personalkostnad på ca 11, 5 miljoner kronor per år.
1

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
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Observera att om eleverna ska få en timmes schemalagd fysisk aktivitet per dag skulle
timplanen troligtvis behöva utökas med mer än en timma per vecka.
Regeringen har uppdragit till skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell
timplan.2 Det finns förslag om en utökning av timplanen för matematik som kan
börja gälla redan nästa läsår. Innan beslut fattas om eventuella förändringar i
timplanen bör Borås Stad invänta regeringsbeslutet.
Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer att det finns ett behov av att utveckla
samarbetet mellan skola och näringsliv i Borås Stad och att det finns behov av en
central samordning och stöttning. Förvaltningen bedömer dock att kvaliteten på
samarbetet blir högre när varje skola får arbeta utifrån sina förutsättningar och inte
genom en gemensam modell.
Varje skolenhet i Borås Stad har olika utmaningar och förutsättningar, vilket talar
emot att alla ska jobba med skolans utmaningar på samma sätt. På vissa skolor
genomförs till exempel en satsning på matematik och/eller läsning och på dessa
skolor kan det i nuläget vara mest gynnsamt för eleverna att fullfölja de satsningarna
snarare än att ge sig in på nya.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande

I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framgår att ”Skolan ska
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”3. Stadsdelsnämnden Öster framhåller att fysisk aktivitet är viktigt för elevernas
hälsa och lärande och det är ett viktigt område för skolan att arbeta med. Nämnden
bedömer att ett genomförande av fysisk aktivitet varje dag i enlighet med motionärernas förslag medför att timplanen för idrott och hälsa måste utökas och att det medför
ökade kostnader. En utökning med undervisningen i idrott och hälsa med en timma
per vecka i varje klass i åk 1-9 i Borås Stad skulle innebära en ökad personalkostnad
på ca 11.5 mkr per år.
Regeringen har uppdragit till skolverket att ta fram ett förslag på en ny nationell timplan.4 Det finns förslag om en utökning av timplanen för matematik som kan börja
gälla redan nästa läsår. Innan beslut fattas om eventuella förändringar i timplanen bör
Borås Stad invänta regeringsbeslutet.
Stadsdelsnämnden Öster anser att en ett utökat/utvecklat samarbete mellan skola och
näringsliv i Borås Stad vore bra och önskvärt. Samarbetet bör utformas från varje
enhets specifika förutsättningar och behov. Stadsdelsnämnden Öster anser vidare att
ett utvecklat samarbete är i behov av samordning mellan skolor men att det inte kan
genomföras genom en gemensam modell.

2

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftry
cksak%2FRecord%3Fk%3D3352
3

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/curriculum.htm?tos=GR
4http://www.regeringen.se/contentassets/c59248118fa448e4b6efe1f3017432a3/uppdrag-att-ta-fram-

forslag-till-en-stadieindelad-timplan-for-grundskolan
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Varje skolenhet i Borås Stad har olika utmaningar och förutsättningar vilket talar
emot att alla ska jobba med skolans utmaningar på samma sätt. På vissa skolor genomförs t.ex. en satsning på matematik och/eller läsning och på dessa skolor kan det
i nuläget vara mest gynnsamt för eleverna att fullfölja de satsningarna snarare än att
börja med nya.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen men anser att en utredning ska göras
innan beslut om införande fattas.
Ungdomsrådets yttrande
Ungdomsrådet är positivt till att en utredning om eventuell implementering av Bunkeflomodellen görs. Ungdomsrådet tycker att det finns många fördelar med att ha mer fysisk aktivitet i skolan. Främst gäller det hälsofördelarna med att motionera varje dag men
också att fysisk aktivitet kan leda till ökat självförtroende. Det är bra om unga får möjlighet att prova på olika sporter i skolan och det ger möjlighet för dem som inte kan eller
vill utöva fysisk aktivitet på fritiden att göra det under skoltid.

Ungdomsrådet vill poängtera att det är viktigt att det ska vara olika typer av fysisk aktivitet och att eleverna får vara med och bestämma aktiviteterna.
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Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar Fritidsoch folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020

161128
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0619
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-11-15/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0619

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. Förrevidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdelsnämnderna, Polisen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas
synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program. Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar.
Vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 återremitterade Kommunstyrelsen förslaget
och vill att det reviderade programmet:
•
även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant
missbruk
•
att skolans roll tydliggöras
•
att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra
skolor
•
att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna
upptäcka och hantera missbruk av droger
Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spelmissbruk. Detta missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området.
Ändringar gjorda efter återremissen syns i kursiv stil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Drogpolitiskt program
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort
alkohol, tobak, narkotika och dopning.
Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och
med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.
Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against Drugs.
Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för en strikt
narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är vägledande
för vårt arbete.
Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka möjligheterna
att nå målen. Den formaliserade samverkan med polisen och hälso- och sjukvården bör utvecklas
ytterligare. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.
Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning för
unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. Genom
ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi uppmuntra ett
restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

» Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och brottsförebyggande
verksamhet.

drogpolitiskt program | 3

» Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.

Borås Stad ska
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
- förbättra samverkan i dessa frågor mellan skola och föräldrar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
ändamålsenligt stöd
- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och unga
- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i ordinarie
verksamhet.

» Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
Borås Stad ska
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymnasienämnden ska göra
egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. Övriga nämnder ska i sin planering
beakta Borås Stads program.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna redovisning
till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program.
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Remiss av betänkandet SOU 2016:44 Kraftsamling mot
antiziganism
Regeringen beslutade i mars 2014 att tillsätta Kommissionen mot antiziganism. Regeringen konstaterade i direktiven att det behövs en kraftsamling mot antiziganism i Sverige. Detta betänkande är kommisionens fjärde delrapport och samtidigt slutrapport, och man har valt ut ett antal specifika frågeställningar och sakområden för närmare belysning i denna rapport. Borås Stad är en av de remissinstanser
som beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet.
Betänkandet i sin helhet, inkl sammanfattning s.13 – 18 kan läsas här.
Arbetslivsnämnden har berett ärendet och lämnat yttrande till Kommunstyrelsen enligt bilagd skrivelse.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anta Arbetslivsnämndens yttrande som sitt eget
Översända remissvaret till Kulturdepartementet
20161201
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0654
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-11-29/Ingegerd Eriksson
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Dnr 2016/KS0654
Ku2016/01696/DISK

Kulturdepartementet

Remiss av betänkandet SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism
Regeringen beslutade den 20 mars 2014, om att tillsätta Kommissionen mot antiziganism ( dir.2014:47 ). Regeringen konstaterade i direktiven att det behövs en kraftsamling mot antiziganism. Romer i Sverige, liksom i många andra europeiska länder,
drabbas av fördomar och diskriminering. Likaså konstaterade regeringen att myndigheter under senare år har vidtagit åtgärder som i viss mån bidragit till att förbättra
romers situation.
Kommissionens uppdrag är enligt direktivet att både påverka och förändra negativa
attityder och förhållningssätt samt att reagera mot sådana företeelser. I uppdraget
ingår också att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Varje halvår har kommissionen, i enlighet med uppdraget,
tagit fram en verksamhetsrapport som överlämnas till regeringen i vilken kommissionen beskriver sina iakttagelser om antiziganism och hur verksamheten har bedrivits.
Detta betänkande är kommissionens fjärde delrapport och samtidigt kommissionens
slutrapport. Kommissionen har sett sig föranledd att bland de många angelägna frågor
som skulle förtjäna att uppmärksammas, välja ut ett mindre antal specifika frågeställningar och sakområden för närmare belysning i denna slutrapport. Betänkandet består
av 6 kapitel och 6 bilagor.
I kapitel 3 finns en översiktlig genomgång av de rekommendationer som internationella övervakningsorgan framfört till den svenska regeringen för att förbättra romers
situation och skyddet mot diskriminering. Kommissionen lämnar ett antal rekommendationer vilka bör stå i förgrunden i förändringsarbetet
Kapitel 4 ger rekommendationer av mer principiellt slag i fråga om hur en tydligare
styrning i arbetet mot antiziganism kan bedrivas. Det tar upp frågor om styrning och
samordning samt behovet av större tydlighet med avsikter som bör vägleda politiken
på det här området

Synpunkter och kommentarer från Borås Stad
Borås Stad delar i allt väsentligt det resonemang och de slutsatser som är formulerade
i betänkandet. De rekommendationer som presenteras i betänkandet är välgrundade
utifrån det arbete kommissionen har genomfört. De erfarenheter och den kunskap
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som sedan tidigare finns om romers situation är också en grund för de rekommendationer som presenteras i betänkandet.
3.5.3 Tillgängliggöra skolboken och vitboken

Borås Stad delar uppfattning att det är två mycket viktiga dokument att använda i
skolans verksamhet. I ett långsiktigt perspektiv är det logiskt. Det är vår uppfattning
att dessa dokument bör få en bredare spridning även utanför skolans område.
4.2 Kommissionens rekommendationer för ett effektivare arbete mot antiziganism

Borås Stad saknar i viss mån ett tydligt perspektiv mot anställd personal på olika
myndigheter, kommuner m.m. Att sprida kunskapen i skolan är en långsiktig åtgärd
och det är bra, men det finns personal inom områden med myndighetsutövning som
också behöver kunskap om antiziganismens omfattning och konsekvenser, mänskliga
rättigheter samt kunskap om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Detta är inga nyheter och insatser har gjorts men inte tillräckligt och framförallt har
det inte fått det önskade genomslaget.
4.2.1 Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism

Frågan om mänskliga rättigheters genomslag i olika myndigheters, kommuners och
andra aktörers verksamhet är något kluven. När det gäller mänskliga rättigheter för
romer visar betänkandet på det ljumma förhållningssätt som civilsamhället uppvisar.
Som en jämförelse kan nämnas att när det gäller mänskliga rättigheter för barn så ser
det helt annorlunda ut. Det är enklare och lättare att se detta som en del i den ordinarie verksamheten. Det är oerhört viktigt att arbeta med att lyfta upp de mänskliga
rättigheterna för den romska gruppen.
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen ”Kraftsamling mot antiziganism” med ovanstående tillägg och synpunkter, samt översänder svaret till Kulturdepartementet
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Markanvisningsansökan - Kv Nornan
Kanico AB begärde i augusti 2016 markanvisning för kvarteret Nornan beläget precis norr om Stadshuskvarteret. Bolaget vill förtäta centrum genom att inom kvarteret tillskapa såväl förskola som bostäder (med olika upplåtelseformer) och parkeringsplatser.
Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt håller Samhällsbyggnadsförvaltningen på att upprätta ett
planprogram för hur kvarteret i ett större sammanhang ska utvecklas med parkering, förskola och bostäder i samklang med det kulturhistoriska värdet. Innan detta arbete kommit längre är Borås Stad inte
beredd att ta ställning till denna markanvisning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse till Kanico AB enligt upprättat förslag.

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0580 269
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2016-11-03 / Elisabeth Eickhoff
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Dnr 2016/KS0580

Avd: Mark och Exploatering
Handläggare: Anders Graad, 033-35 72 96
Kanico AB
Att: Hanna Lassing
Viskastrandsgatan 1, 4 tr
506 30 Borås

Markanvisningsansökan - Kv Nornan
Tack för ert intresse att vara med och utveckla Borås.
Då kvarteret är kulturhistoriskt värdefullt håller Samhällsbyggnadsförvaltningen på att
upprätta ett planprogram för hur kvarteret i ett större sammanhang ska utvecklas med
parkering, förskola och bostäder i samklang med det kulturhistoriska värdet. Innan
detta arbete kommit längre är Borås Stad inte beredd att ta ställning till denna markanvisning.
Planprogramsarbetet kan komma att leda fram till att Borås Stad genomför en eller
flera markanvisningar inom kvarteret. Formen för dessa markanvisningar är ännu inte
beslutade med det är troligt att det kommer att röra sig om minst en markanvisningstävling. Borås Stad välkomnar er att delta i dessa kommande markanvisningar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Nornan

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000

0

50

100

150m

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Budget 2017 för de kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Budgetarna 2017 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2017, 9 805 432 000 kronor (varav limit för EMC 3 167 000 000
kronor) i enlighet med bilaga 1, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för de kommunala bolagen.
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Budget 2017 för de kommunala bolagen
Bakgrund

Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts
årligen 8,6 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av verksamheten, cirka 79
% eller 6,8 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell
nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige
i form av reglementen, årsbudget, policys m.m.
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2017 att bedrivas genom 14 bolag,
direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB.
Dessutom kommer tre bolag ha egna dotterbolag. Bolagen styrs av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och detaljerat styrdokument medan bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär.
Sammanfattning 2017
Samtliga bolag

Utfall
2015
124
33
20
176

Resultat efter finansnetto, m nkr

Stadshusbolagen
Bostadsbolagen
Övriga bolag
Totalt bolagen, ej eliminerat

Budget Prognos
2016
2016
73
120
22
379
16
20
111
518

Budget Budget
2017 avvik 16
125
47
-3
356
6
3
128
407

Bolagen budgeterar 2017 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat efter
finansiella poster på sammanlagt 128 miljoner kronor (mnkr). Stadshusbolagen
bidrar med ett resultat på 125 mnkr och Borås Lokaltrafik AB med 6 mnkr, medan
bostadsbolagen budgeterar med en förlust på 3 mnkr.
Det budgeterade resultatet är närmare 50 mnkr sämre än utfallet 2015 och drygt 40
mnkr sämre än prognos 2016 (vid jämförelse mellan åren bortses från AB Bostäders reavinst under 2016 på 348 mnkr). Jämfört med 2015 och 2016 är stadshuskoncernens resultat på samma nivå, där dock extra nedskrivningar hos Borås
Energi och Miljö AB kan påverka såväl 2016 som 2017. Försämringen sker främst
i bostadsbolagen där resultatet minskar cirka 35 mnkr jämfört med 2015 och 2016.
I gruppen ”övriga bolag” ingår 2017 endast Borås Lokaltrafik, och resultatminskningen beror på att de tappar linjetrafiken 1 april 2017.
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Borås Lokaltrafik AB: s upphörande av sin busstrafik är en stor förändring inför
2017. Övriga saker bland bolagen att notera är att AB Bostäder under 2016 avyttrat delar av fastighetsbeståndet vilket stärker balansräkningen och ger bolaget möjlighet att klara nyproduktion. Å andra sidan budgeterar AB Bostäder ett negativt
resultat till följd av bland annat stora utrangeringskostnader. Överlag visar bostadsbolagen låga resultatnivåer i en tid av rekordlåga räntenivåer och hög beläggningsgrad. Borås Elnät AB genererar ett fortsatt högt resultat, och Borås Energi
och Miljö AB bygger upp resultat inför förestående driftsättning av EMC, vilket
kommer få stor påverkan på bolagets ekonomi.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar
på 1 300 mnkr. Största investeringar budgeteras för AB Bostäder i Borås, Borås
Elnät AB och Borås Energi och Miljö AB på ca 340 mnkr vardera. Därutöver tillkommer Borås Energi och Miljö AB: s pågående investering i ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken med en total investeringsvolym på 3 167 mnkr.
Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte är
korrigerade för eventuella koncerninterna poster.
Bolagens finansiella ställning
Verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora
investeringar och en hög andel lånefinansiering. Generellt sett är Borås Stads bolag högt belånade och har lågt eget kapital. Sammanräknad soliditet bland bolagen
(ej koncerneliminerad) var vid årsskiftet 2015-12-31 11 %. Stadshuskoncernen har
en något högre soliditet, 12 %, medan bostadsbolagens soliditet är 9 %. Alla fem
allmännyttiga bostadsbolag har dock marknadsmässiga övervärden i sina fastighetsbestånd vilket innebär att en marknadsjusterad soliditet för bostadsbolagen är
36 %.
Borås Stads koncernperspektiv (kommunen och bolagen) analyseras av externa
bedömare. Såväl det av kommunerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser av kommunerna. Deras
analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett högt betyg och en låg, men dock
ökande risk. Resultatnivån per invånare är klart över rikssnittet och även något
över resultatnivån för kategorin ”större städer”. Skuldsättningen inklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen är också under rikssnittet, men dock
ökande. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s analys som framhåller
kommunens ekonomi och resultatnivåer som mycket stark, medan de under senare
år ändrat bedömningen av kommunens lånebörda från låg till måttlig.
Kommunstyrelsen delar analysen; koncernens ekonomi och finansiella ställning är
god. Koncernen har för närvarande en god resultatnivå, men en ökande skuldsättning. Skulduppbyggnaden är dock förväntad och planerad då stora investeringsbehov finns inom koncernen. Exempelvis påverkas lånebördan väsentligt av beslutet
under 2015 att Borås Energi och Miljö AB ska investera i nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk på Sobacken.
Resultatnivåerna är på kort sikt tillfredställande med tanke på självfinansiering av
stadshuskoncernen. Däremot kommer på några års sikt ökade förluster i befintliga
underskottsbolag tillsammans med förluster i ett kongresshusbolag att påfresta
finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. En betydande risk är dessutom när
Borås Energi och Miljö AB driftsatt EMC och huruvida bolaget då klarar att generera en avkastning.
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Flera av bolagen är dessutom räntekänsliga, och skulle påverkas mycket på längre
sikt vid en normalisering av ränteläget.
Sammantaget bör bolagens skulduppbyggnad och finansiella ställning följas upp
noggrant framöver, som en viktig del i ägarens uppsikt och ägarstyrning över bolagen.
Ägarstyrning och uppsiktsplikt
Borås Stad har sedan länge insett behovet att styra och ha insyn i de kommunala
bolagen. Dels finns en uppsiktsplikt över bolagen i kommunallagen, vilken förtydligats under senare år. Dessutom representerar bolagen stora värden och därmed
också en stor ekonomisk risk, vilket kräver att ägaren på ett tydligt sätt styr och
följer upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog.
Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till
ett bokfört värde på närmare 7 200 mnkr (vid bokslutet 2015-12-31). Av bolagen
utgör Borås Energi och Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, över två tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl omsättningssom tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag
cirka 80 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största
investeringarna framöver ligger. Att aktivt analysera och ägarstyra dessa utifrån
risker och möjligheter är därför av stor vikt.
I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att utifrån
ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de kommunala bolagen. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. I direktiven anges bl.a. att bolagen årligen ska upprätta en budget för det kommande
kalenderåret, vilken ligger till grund för Kommunfullmäktiges fastställande av
finansiella mål och avkastningskrav på bolagen.
Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB har under hösten 2016 beslutat om förstärkt ägarstyrning. Under 2017 kommer bland annat ägardialogen utökas samt
styrdokumenten förtydligas och förbättras. Dessutom kommer en utveckling ske
av moderbolagets roll i ägarstyrningen.
Budgetprocess
I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala
nämnderna. Denna dialog ligger i linje med ägarens ambition att hålla en hög nivå
på kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är
att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och ett bolag i dessa avseenden.
Kommunstyrelsen kan för 2017 konstatera att materialet varierar i standard, men
från flertalet bolag erhålls ett bra material. Under året gör löpande samarbetsprocesser med de större bolagen också att Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om eventuella problem. Kommunikationen mellan
bolagsledningar och Kommunstyrelsen är god.
Kommunstyrelsen bedömer efter genomgång av bolagens budgetar för 2017 att
verksamheten kommer att bedrivas väl i linje med gällande ägardirektiv och bolagsordningar.
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Ekonomiska mål
Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för 2017. Kommunstyrelsen
redovisar i samband med detta sitt förslag till Kommunfullmäktige inför deras beslut av ekonomiska avkastningskrav och soliditetsmål. Önskvärda nivåer på avkastning och finansiell styrka kan inte alltid ställas för det närmaste året utan är en
process över flera år. Avkastningskraven och de finansiella målen sätts därför som
ett rullande medelvärde över 3 år.
För vissa bolag anses inte relevant att sätta avkastningskrav och ekonomiska mål.
Exempelvis sätts inga avkastningskrav på de s.k. underskottsbolagen eller bolag
som helt ska verka enligt självkostnadsprincipen, och inom stadshuskoncernen
medför koncernbidragen att mätning mot eget kapital kan vara missvisande. I vissa
fall anses resultatkrav vara mer lämpliga att sätta än avkastningskrav på det egna
kapitalet.
I de fall avkastningskrav ställs används avkastning på eget kapital (resultat efter
finansiella intäkter och kostnader i förhållande till eget kapital)
och soliditet som finansiellt mål (eget kapital i förhållande till totalt kapital).
De fem allmännyttiga bostadsbolagen har marknadsmässiga avkastningskrav och
finansiella mål, till följd av lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. De
mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter minus
kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas
marknadsvärde. Avkastningskravet sätts förhållandevis lågt sett i en marknadsjämförelse, med tanke på det allmännyttiga syftet och det långsiktiga perspektivet som
de kommunala bostadsbolagen agerar efter.
Bostadsbolagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året, och de slutförs ofta först i början på det nya året. Detta innebär att budgetförslagen från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån förhandlingarna. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på faktiskt utfall
av dessa.
Bolagens finansiering
De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov tillgodosedda av
den koncerngemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna finansverksamheten.
Bolagens ansvar är att i dialog med internbanken utforma räntebindningsstrategier
som årligen ska godkännas av Kommunstyrelsen i samband med att koncernkontolimiten godkänns i samband med detta budgetärende. För den sammantagna kommunkoncernen gäller som huvudprincip att maximalt 50 % av räntebindningen bör
förfalla inom 12 månader. Internbanken utreder för närvarande en övergång till
centralt ansvar för räntebindningen för att på ett bättre sätt hantera ränterisken ur
ett koncernperspektiv.
Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en individuellt satt marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en marknadsmässig utlåning till bolagen och undvika snedvriden konkurrens.
Finansiering av bolagen för 2017 med bolagsspecifika kommentarer framgår av
bilaga 1.
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Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
-Boras Waste Recovery AB
Borås Djurpark AB
Borås Kommuns Parkerings AB
IBAB inkl dotterbolag
BoråsBorås TME AB inkl db
BSTF AB
Inkubatorn i Borås AB
S:a Stadshuskoncernen

Utfall
2015
-3,8
64,6
75,8
-0,3
-10,5
10,7
11,4
-16,1
-8,1
-0,2
123,5

Budget Prognos
2016
2016
-2,3
-2,1
30,7
56,5
75,2
90,2
-1,3
-1,3
-13,2
-14,3
6,3
9,7
6,1
7,1
-18,1
-17,2
-8,7
-7,9
-2,0
-0,9
72,7
119,8

Budget
2017
-2,4
72,6
87,4
-1,2
-13,4
6,4
6,0
-19,6
-9,0
-2,4
124,5

Borås Stadshus AB
Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn. Bolagen som
ingår i koncernen framgår av tabellen ovan. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att finansiera
sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för ett externt lån.
Årsresultaten låg t o m 2008 på -8-9 mnkr men har sedan 2009 förbättrats genom
en lägre ränta. Resultatet i budget 2017 är -2,4 mnkr med ett nollresultat efter koncernbidrag. Budgeten innebär en oförändrad soliditet på 4 %. Budgeterat resultat är
något sämre än prognosen 2016, vilket beror på att moderbolaget under 2017
kommer att börja betala för de lednings- och administrationstjänster som Stadskansliet utför.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar vid en samlad bedömning av stadshusbolagens budgetar att koncernbidragsbehoven troligen kommer att kunna finansieras inom koncernen, utan behov av tillskott från Borås Stad.
Resultatnivåerna är på kort sikt tillfredställande med tanke på självfinansiering av
stadshuskoncernen. Däremot kommer på några års sikt ökade förluster i befintliga
underskottsbolag tillsammans med förluster i ett kongresshusbolag att påfresta
finansieringsmöjligheterna med koncernbidrag. En betydande risk är dessutom när
Borås Energi och Miljö AB driftsatt EMC och huruvida bolaget då klarar att generera en avkastning.
Moderbolaget föreslås fortsatt ha ett mål för soliditeten på 4-5 %.

Borås Energi och Miljö AB
inklusive dotterbolag Boras Waste Recovery AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Energi och Miljö AB
-Boras Waste Recovery AB

Utfall
2015
75,8
-0,3

Budget Prognos
2016
2016
75,2
90,2
-1,3
-1,3

Borås Energi och Miljö AB arbetar med 6 affärsområden:
- Hushåll
- Energi
- Biogas (organiserad som en enhet under Energi)
- Vatten och avlopp (VA)

Budget
2017
87,4
-1,2
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- Vattenkraft
- Återvinning
Utöver dessa finns funktioner för operativt stöd och ledning och strategi.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget har under 2016 haft speciellt fokus på investeringen i Energi- och miljöcenter (EMC) på Sobacken, beslut om driftsform för fjärrvärmen, biogasen, avfallsplanen och framtiden för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB.
I mars 2015 godkände Kommunfullmäktige bolagets EMC-investering, ett energioch miljöcenter bestående av ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk, samförlagt på Sobacken. Investeringen pågår men har omgärdats av överklaganden i många av de stora delupphandlingarna. Detta medför förseningar och
fördyringar i projektet. Enligt nuvarande tidplan tas de nya anläggningarna i drift
under första hälften av 2019.
Bolaget beslutade under 2016 att inte upphandla ett nytt driftsavtal gällande fjärrvärmen. Under 2017 kommer driften att bedrivas i egen regi.
Förhandlingar har under 2016 pågått med den nya driftsoperatören för stadstrafiken i Borås, men ännu är inget avtal klart om Borås Energi och Miljö AB får leverera fordonsgasen.
Bolaget har haft fokus på genomförande av beslutade aktiviteter i avfallsplanen
och där insamling av hushållsavfall varit i fokus. Bolaget har beslutat att bygga en
anläggning för optisk sortering för tre fraktioner där även plast kommer att sorteras. Ärendet är tillsänt fullmäktige för deras ställningstagande.
Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att utreda Boras Waste Recovery AB:
s framtid och dess syfte, organisation och finansiering. Utredningen pågår.
Resultat och ekonomisk ställning
Borås Energi och Miljö AB har de senaste åren skapat en resultatuppbyggnad till
stor del genom taxehöjningar för att förstärka bolaget inför pågående EMCinvestering. 2017 höjs fjärrvärmetaxan med 0,75 % och taxan för VA med 5,5 %.
Renhållningstaxan lämnas oförändrad.
Bolagets budget 2017 visar ett resultat efter finansnetto på 86,2 mnkr. I resultatet
ingår ett budgeterat underskott för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB med 1,2 mnkr, och ett budgeterat resultat för affärsområde VA på 29 mnkr. VA är ett
monopol som bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den vinstuppbyggnad som
skett inom affärsområde VA de senaste åren avsätts i fond för att kunna användas
som resultatutjämning när det nya avloppsreningsverket är byggt.
Det budgeterade resultatet 2017 är närmare 3 mnkr sämre än förväntat utfall 2016.
Resultatmarginalen för driften sjunker från 27,6 % till 25,5 %. Intäkterna budgeteras till 11 mnkr högre, med ökningar inom avfallshantering och VA, och lägre intäkter för fordonsgas, el och fjärrvärme. Kostnaderna förväntas öka med 28 mnkr.
Personalkostnader ökar genom övertag av driftspersonal men bränslekostnader och
förväntade reparations- och underhållskostnader sjunker. De senaste årens nedskrivningar av anläggningstillgångar som kommer tas ur bruk när EMC är färdigt
ger lägre kapitalkostnader 2017. Sammantaget blir budgeterat resultat 3 mnkr
sämre än prognosen 2016. I förväntat utfall 2016 är inte hänsyn taget till eventuell
nedskrivning av biogasverksamhetens anläggningstillgångar.
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Budgeterat resultat ger en avkastning på eget kapital på 27 % och en soliditet på 8
%. Avkastningen på eget kapital när affärsområde VA exkluderas blir 18 %. Fullmäktiges befintliga krav är 20-25 % i avkastning och 15 % i soliditet.
Nedan redogörs för driftsbudgeten per affärsområde.
Driftsbudget per affärsområde
Affärsområde
Mnkr
Hushåll
Biogas
Energi
Vatten och avlopp
Vattenkraft
Återvinning

Resultat 15
1
-24
57
15
3
7

Resultat
Prognos 16
-1
0
62
17
1
7

Resultat
Budget 17
0
0
57
29
1
4

Hushåll
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 0 mnkr.
Affärsområde Hushåll står för cirka 8 % av bolagets omsättning och omfattar avfallsinsamling samt tömning av slam och fettavskiljare.
Området är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med
en offentligrättslig taxa. Över tiden ska självkostnadsprincipen gälla. Avfallstaxan
föreslås oförändrad.
Biogas
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 0 mnkr.
Affärsområdet står för cirka 5 % av bolagets omsättning och omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning.
I avvaktan på beslut om leverans till busstrafiken har inte beslut tagits om investeringar och arbetsmiljösatsningar inom affärsområdet, vilket innebär en risk för
ökade kostnader som inte är budgeterade.
Energi
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 57 mnkr. Låga elpriser samt högre av/nedskrivningar påverkar resultatet negativt, men låga räntenivåer och minskade
bränslekostnader bidrar positivt.
Affärsområdet står för 58 % av bolagets omsättning och omfattar fjärrvärme, el
från kraftvärme, fjärrkyla och processånga.
Fjärrvärmeleveransen budgeteras till något högre än förväntat utfall 2016, 629
GWh (620), och elproduktionen till 136 GWh (120).
Fjärrvärmetaxan höjs med 0,75 % och elintäkterna baseras på rådande marknadspriser samt gjorda prissäkringar.
Vatten och avlopp
Affärsområdet står för 19 % av bolagets omsättning och omfattar Sjöbo vattenreningsverk, Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät.
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 29 mnkr. VA-taxan fastställs årligen i
Kommunfullmäktige i separat ärende. Budgeterat resultat inkluderar en höjning av

8

VA -taxans brukningsavgifter med 5,5 %, vilket är samma procentuella höjning
som 2016. I resultatet ingår ökade avskrivningar på grund av nedskrivningsbehov.
VA-verksamheten ska gå med nollresultat över tiden. Positiva resultat med avsättningar av vinsten för framtida kostnader kan under vissa förutsättningar tillåtas.
Bolaget har i syfte att främja en jämn taxeutveckling sedan 2011 gjort taxeökningar med 1,5 % -enheter mer än landets genomsnitt. Vinsterna har till fullo avsatts
till investeringen i nytt avloppsreningsverk, och även resultatet för 2017 kommer
avsättas till detta. Efter 2017 kommer 200 mnkr vara fonderat.
Återvinning
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 4 mnkr.
Affärsområdet står för 9 % av bolagets omsättning och omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall,
åkeri samt entreprenader.
Vattenkraft
Affärsområdets resultat 2017 budgeteras till 1 mnkr.
Affärsområdet står för 1 % av bolagets totala omsättning och omfattar vattenkraftstationerna Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i
Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
EMC-investeringen på totalt 3,2 mdkr kommer att pågå för fullt under hela 2017.
Utöver EMC och andra sedan tidigare beslutade investeringar, budgeterar bolaget
för nya investeringar under 2017 på 342 mnkr. Avskrivningarna beräknas till 135
mnkr vilket är 11 mnkr lägre än förväntat utfall 2016. Investeringarna 2017 sker
främst inom affärsområde Energi 181 mnkr och affärsområde VA 126 mnkr. Investeringarna avser främst reinvesteringar och förtätningar av fjärrvärme- respektive
VA-nätet. Största enskilda investering är överföringsledning till Fristad på över
130 mnkr vilken avser både Energi och VA.
Bolaget önskar ingen ytterligare kreditlimit för 2017. Sedan tidigare har limit erhållits för hela EMC-upplåningen. Per 2016-12-31 förväntas 1 000 mnkr av limiten för EMC på 3 167 mnkr vara upplånade. Upplåningen till EMC ligger utanför
bolagets normala koncernkontoupplåning och reversupplånas från internbanken till
fast ränta.
Boras Waste Recovery AB
Dotterbolagets resultat 2017 budgeteras till -1,2 mnkr.
Bolaget ska upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att
delta i internationella utvecklingsprojekt. Verksamheten ska skapa möjligheter till
en långsiktig och globalt hållbar utveckling avseende resursåtervinning,
avfallshantering och energiförsörjning som i sin tur gynnar utvecklingen av egna
idéer i moderbolagets ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsen utreder för närvarande bolaget för att klargöra bolagets syfte,
finansiering och organisation.
Bolaget önskar en oförändrad limit på 3 mnkr.
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Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som Borås Energi och Miljö AB inklusive dotterbolag har att
verka inom.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet på
bolagets totalnivå till 20 % (avkastning på eget kapital) exklusive resultatet för
affärsområde VA, att gälla fram tills EMC är i drift. Därefter måste avkastningskravet och mål för soliditet anpassas till Borås Energi och Miljö AB: s nya förutsättningar. I takt med att EMC-investeringen fortskrider ökar bolagets balansräkning kraftigt med en försvagad soliditet som följd. Fram till att de nya kraven sätts
föreslås inget nytt soliditetsmål
EMC kommer mycket kraftigt att påverka bolagets resultat och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har i samband med de senaste budgetarna för bolaget poängterat vikten av att säkra resultaten och åstadkomma en uppbyggnad av det egna
kapitalet med hänsyn till pågående investering i nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk. Bolagets taxe- och avgiftshöjningar är därför relevanta, i enlighet med separata beslut i Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen konstaterar en hög resultatnivå för 2017. Exkluderat resultatet
för affärsområde VA innebär dock resultatet en avkastning på eget kapital som är
lägre (18 %) än gällande avkastningskrav på 20-25 %. Därtill har bolaget de senaste åren tvingats till nedskrivningar vilket påverkat resultatet kraftigt.
Med anledning av de senaste årens nedskrivningsbehov understryker Kommunstyrelsen vikten av att avskrivningar inte förskjuts utan kontinuerligt avspeglar verkligt avskrivningsbehov.
Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för 2017, innebärande en
oförändrad limit, godkänns.
Kommunstyrelsen återkommer i separat ärende kring framtida utveckling av Boras
Waste Recovery AB.
Borås Elnät AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Elnät AB

Utfall
2015
64,6

Budget Prognos
2016
2016
30,7
56,5

Budget
2017
72,6

Borås Elnät AB är uppdelat i två affärsområden. Affärsområde Elnät distribuerar
elenergi via elnätet i en monopolverksamhet. Affärsområde Stadsnät tillhandahåller en infrastruktur för datakommunikation. Bolagets uppdrag är att säkerställa ett
väl fungerande el- och kommunikationsnät.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolagets uppdrag att säkerställa en leveranssäker och väl fungerande infrastruktur
för el- och datakommunikation innebär att investeringsbehovet är mycket stort.
Dels ska befintlig kapacitet och status bibehållas och säkras, dels ska ökade belastningsbehov på näten framöver tillgodoses. Under såväl 2016 och 2017 pågår stora
investeringsarbeten vilket framgår nedan under Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017.
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Bolaget har de senaste åren varit inblandat i två betydande rättsprocesser avseende
intäktsramar och vinstnivå. Båda avgjordes i högsta instans till bolagets fördel
under 2015.
Det ena målet gällde intäktsramarna för åren 2012-2015, och utfallet innebar att
bolagets intäkter för dessa år säkerställdes. Den nya regleringsperioden för 20162019 är nu också föremål för rättsprocess.
Det andra målet gällde om bolagets vinstnivå ska styras av ellagens bestämmelser
eller av kommunallagens självkostnadsprincip. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i domen att ett kommunalt elnätsbolag ska följa ellagen och har rätt att generera avkastning.
Den 1 juli 2016 trädde den s k ”Utbyggnadslagen” ikraft. Lagen syftar till att nätägare ska lämna ut information om kommande byggplaner och medge samordning.
Juridisk bedömning av lagens effekter för bolagets arbete med fiberutbyggnaden
pågår.
Resultat och ekonomisk ställning
I förslaget till budget 2017 beräknas ett resultat för bolaget på 72,6 mnkr, fördelat
på affärsområde Elnät 72,6 mnkr och affärsområde Stadsnät på 0,1 mnkr. Budgeten baseras på en höjning av bolagets elnätstariffer med 2,5 % från och med den 1
april 2017.
Jämfört med bolagets prognos för 2016 på 56,5 mnkr skiljer sig budgeten för 2017
åt främst på två områden. Nettoomsättningen ökar till följd av en stor enskild anslutningsavgift på 31 mnkr avseende Borås Energi och Miljö AB: s anslutning vid
Sobacken. Dessutom ökar avskrivningarna till följd av hög investeringstakt.
Affärsområde Stadsnät förväntas utvecklas i en ojämn takt beroende på utfall av
fibernätets utbyggnad.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolaget budgeterar 2017 för en investering på 336 mnkr, varav Elnät 173 mnkr
och Stadsnät 163 mnkr.
För affärsområde Elnät består investeringarna till stor del av ”Projekt 2031”, där
en ringledning runt Borås med ett 130 kV högspänningsnät samt mottagningsstationer anläggs.
Affärsområde Stadsnäts investeringar består främst av fiberutbyggnad i enlighet
med Kommunfullmäktiges beslut under hösten 2014 med målet att nå regeringens
bredbandsmål, att 90 % av hushåll och företag 2020 ska ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Förändrade förutsättningar, bland annat en större konkurrens
än förväntat, gör att total investeringsnivå för fiberutbyggnaden blir lägre än de
planerade 480 mnkr. Däremot har investeringstakten påskyndats vilket gör att projektet förväntas färdigt före 2020.
För investeringarna 2017 önskar bolaget en ökad limit på 100 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
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Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätsverksamheten är i
linje med det avkastningskrav som ägaren ställt och intäktsnivån ligger klart under
den möjliga nivå som intäktsramen sätter.
Bolaget har stora, pågående och framtida, investeringsbehov vilka är viktiga att
klara av att genomföra för en säkrad framtida infrastruktur för såväl el- som datanät.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett avkastningskrav
(avkastning på eget kapital) på 20 % och en soliditetsnivå på 25 %.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en ökad limit på 100
mnkr, godkänns.
Borås Djurpark AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Djurpark AB

Utfall
2015
-10,5

Budget Prognos
2016
2016
-13,2
-14,3

Budget
2017
-13,4

Borås Djurpark AB: s verksamhet består av två affärsområden där förutom Djurparken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt
koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget har under flera år haft vikande besökssiffror, men 2015 innebar en ökning.
2016 sjunker dock besöksantalet igen till cirka 248 000 jämfört med budgeterade
nivån på 270 000.
Byggnationen av den stora gångbron från entré till savann har pågått under 2016.
Färdigställandet har dock blivit framflyttat till 2017. Under 2017 kommer även
investering i elefanthus att ske.
Resultat och ekonomisk ställning
Borås Djurpark AB: s budget för 2017 ger ett resultat efter finansnetto på -13,4
mnkr. Det är i paritet med 2016 års budget men 1,3 mnkr bättre än det förväntade
utfallet 2016. Affärsområde Djurparken inklusive restaurang/kiosk budgeterar
resultatet till -11,7 mnkr och affärsområde Saltemad till -1,7 mnkr.
Budgeten för 2017 baseras på 270 000 besökare. För Saltemad kommer arrendet
att minska, däremot budgeteras ingen uthyrning av campingbostäder till Migrationsverket.
Prognosen 2016 tyngs främst av 4,6 mnkr lägre intäkter än budgeterat till följd av
cirka 22 000 färre besökare. På kostnadssidan kan noteras att då broinvesteringen
ännu inte är färdigställd ligger avskrivningarna närmare 1 mnkr lägre än budget.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolagets investeringar under 2017 förväntas uppgå till 27,5 mnkr, främst hänförligt till elefanthus och gångbro. Kreditlimiten på koncernkontot föreslås oförändrad, då limitutrymme för ovanstående investeringar erhållits 2016.
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Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunstyrelsen konstaterar Borås Djurpark AB: s beroende av antalet besökare.
Budgeterat besöksantal 2017 är högt satt, och ett lägre utfall skulle försämra resultatet ytterligare. 2017 kommer även avskrivningarna öka till följd av färdigställda
investeringar, och affärsområde Saltemad visar ett underskott trots lägre arrende.
Investeringsbehoven lär dessutom fortsätta framöver för att kunna erbjuda besökarna en attraktiv upplevelse. Det är därför viktigt att bolaget arbetar aktivt för en
ökad omsättning och ett förbättrat resultat.
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att Saltemads campingverksamhet ska säljas alternativt läggas ut på entreprenad. Utredning i frågan pågår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav framöver på som lägst -12 mnkr.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns.
Borås kommuns Parkerings AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Kommuns Parkerings AB

Utfall
2015
10,7

Budget Prognos
2016
2016
6,3
9,7

Budget
2017
6,4

Borås kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkeringsplatser på tomtmark vilket omfattar 3 800 platser. Dessutom hyrs 444 bilplatser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska förvaltningen ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag.
Verksamheten 2016 och 2017
Under 2016 har bolaget infört miljöbilstillstånd för elbilar, i enlighet med fullmäktiges beslut. Under året har även 6 stycken laddplatser för elbilar etablerats. Präknesystem har etablerats i 4 områden, och för 2017 planeras för etablering av
ytterligare 4 områden.
Uppförandet av Vulcanus parkeringshus har försenats till följd av överklaganden
av detaljplanen. Bolaget har förhoppning om byggstart 2017 med färdigställande
under 2018. Vulcanus ger ett nettotillskott på 220 p-platser, vilket är välbehövligt
då flera av dagens centrala markparkeringar inom en relativt snar framtid förväntas
försvinna till förmån för bostäder och affärsverksamheter.
Resultat och ekonomisk ställning
Budgeterat resultat 2017 är 6,4 mnkr. Budgeten är mer än 3 mnkr lägre än prognosen för 2016. Intäkterna i budgeten följer prognosen väl, medan högre kostnader
budgeteras främst för fastighetsunderhåll, betallösningar via app/sms samt räntekostnader till följd av ökad belåning.
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Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror på att få nya kapitalkrävande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av parkeringsanläggningarna.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Den sedan tidigare godkända investeringen av Vulcanus P-hus på 77 mnkr planeras att påbörjas under 2017. Övriga investeringar uppgår till närmare 2 mnkr och
avser p-ledningssystem, förbättring av beläggning på Nybron samt 12 nya laddplatser. Bolaget önskar en oförändrad limit hos internbanken, då ökad limit avseende Vulcanus erhölls redan 2016.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m.
Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa
en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I
samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se
över bolagets ekonomiska situation.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav
närmsta åren på 7-8 mnkr. Krav på avkastning på eget kapital och soliditetsmål
föreslås inte sättas, då bolaget till följd av givande av koncernbidrag har begränsad
påverkansgrad på det egna kapitalet.
Kommunstyrelsen utreder som en del i Borås Stads omorganisation en eventuell
samordning mellan Tekniska förvaltningen och Borås kommuns Parkerings AB.
Beslut i frågan väntas under 2017.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, vilket innebär en oförändrad limit,
godkänns.
Industribyggnader i Borås AB (IBAB) inkl dotterbolag Eolus 6 AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

IBAB inkl dotterbolag

Utfall
2015
11,4

Budget Prognos
2016
2016
6,1
7,1

Budget
2017
6,0

IBAB: s uppgift enligt bolagsordningen är att förvärva, förvalta och sälja industrifastigheter. Huvudsakligen förses för närvarande offentliga verksamheter med
verksamhetslokaler. Bolaget äger fastigheter och företagscenter i fem områden i
Borås.
Verksamheten 2016 och 2017
Under 2016 har bolaget avyttrat dotterbolaget IBAB 2 vilket bestod av en fastighet
på Viared. Efter att fastigheten renoverats och hyresgästanpassats åt Västra Götalandsregionen avyttrades fastigheten/bolaget vilket varit den långsiktiga planen
med innehavet.
Ombyggnaden av fastigheten Eolus 6 till ett mötes- och kongresshus har under
2016 tagit en paus i väntan på besked om Götalandsbanans sträckning. I budgeten
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för 2017 planeras att ombyggnaden kommer igång med planerad inflyttning till
hösten 2018.
Resultat och ekonomisk ställning
IBAB har en stark finansiell ställning och har de senaste åren levererat goda resultat. Dotterbolagets investering i Eolusfastigheten kommer dock påverka IBABkoncernen med en kraftigt ökad balansomslutning och en klart lägre soliditet. Bolaget budgeterar ett resultat 2017 på 6,0 mnkr efter finansiella poster.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Under 2017 planeras för investeringar på 123 mnkr, varav 120 mnkr avser den
sedan tidigare beslutade ombyggnaden av Eolus 6. Bolaget önskar en ökad kredit
på 54 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktiges avkastningskrav och soliditetsmål kvarstår på 7 % respektive 20-25 %. Bolaget har sedan tidigare kapacitet
att möta variationer i resultaten. Soliditetsnivån får framöver bedömas i samband
med varje större uppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av
fastigheter.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en ökad limit med 54
mnkr, godkänns.
BoråsBorås TME AB inklusive dotterbolag Borås Kongresscenter AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

BoråsBorås TME AB inkl db

Utfall
2015
-16,1

Budget Prognos
2016
2016
-18,1
-17,2

Budget
2017
-19,6

BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag med
ägarförhållandet 91/9. Bolaget ska verka för att Borås framstår och upplevs som en
mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget vilar på ett partnerskap mellan kommunen och näringslivet och skapar
möten med syfte att Borås ska bli attraktivare. Bolaget samordnar och driver sedan
2014 även stadsutvecklingsfrågor.
Bolaget engagerar sig i och samverkar i projekt där det finns en aktör och ett evenemang som ska genomföras i Borås. Större projekt under 2017 är SM-veckan
samt street art-festivalen No Limit.
Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB kommer att aktiveras 2017 så snart kongresshuset börjar byggas.
Resultat och ekonomisk ställning
Budgeterat resultat för BoråsBorås TME AB inklusive dotterbolaget Borås Kongresscenter AB är -19,6 mnkr. För 2017 beräknar bolaget ett nettobehov av finan-

15

siering genom koncernbidrag på 19,6 mnkr samt 0,9 mnkr från BoråsBorås Näringslivs ekonomiska Förening.
Resultatet är 2,5 mnkr sämre än prognosen 2016. Försämringen beror på ökade
budgeterade projektkostnader till följd av 2017 års stora projekt. Dessutom har
kongresshuskostnaderna inte varit så stora under 2016, eftersom det tagits en paus
i kongresshusprojektet till följd av oklarheten kring Götalandsbanans sträckning.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Limiten hos internbanken föreslås
vara oförändrad på 22 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och innehåll, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav framöver på
som lägst -18,5 mnkr före koncernbidrag.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit, godkänns.

Borås Stad Textile Fashioncenter AB (BSTF AB)
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

BSTF AB

Utfall
2015
-8,1

Budget Prognos
2016
2016
-8,7
-7,9

Budget
2017
-9,0

BSTF AB ska samordna det centrum som skapats i Textile Fashion Center där
verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling främst inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare,
skapa tillväxt, förnyelse och företagutveckling lokalt och regionalt. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.
Verksamheten 2016 och 2017
Under 2016 har en översyn av bolaget från ägarens sida skett, i syfte att se om det
finns synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Beslut väntas under början
av 2017.
Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomfört ett projekt kallat
”Dressed for success” med förslag på hur samverkan kan ske effektivast. Visionen
”Europas ledande science park inom textil och mode” har arbetats fram som en
vision för huset. Bolagets budget 2017 bygger på samma verksamhetsinriktning
som 2016.
Resultat och ekonomisk ställning
Bolaget budgeterar för ett resultat 2017 på -9,0 mnkr, vilket är 0,9 mnkr sämre än
förväntat utfall 2016. Förändringen beror främst på aktiviteter och projekt som var
budgeterade även 2016 men som ej genomfördes.
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Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Limiten hos internbanken föreslås
vara oförändrad på 15 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom. Beroende på vad pågående
utredning av bolaget resulterar i kan verksamheten komma att förändras under
2017.
Med anledning av pågående översyn av bolaget föreslås Kommunfullmäktige inte
fastställa något resultat- eller avkastningskrav på bolaget.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit, godkänns.
Inkubatorn i Borås AB
Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Inkubatorn i Borås AB

Utfall
2015
-0,2

Budget Prognos
2016
2016
-2,0
-0,9

Budget
2017
-2,4

Inkubatorn i Borås AB ska verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas. Verksamheten bedrivs i två affärsområden,
en inkubator och en nationell modeinkubator. Bolagets ekonomi förutsätter ett
årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.
Verksamheten 2016 och 2017
Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som långsiktigt, och bolaget har under
november 2016 införlivats i stadshuskoncernen.
Bolaget kommer under 2017 fortsätta erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer
och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell
marknadsetablering. För 2017 har bolaget som mål att ha ett inflöde av 140 bolag/företagsidéer, gå vidare i aktiv roll med 16 stycken samt göra 6 exits från Inkubatorns verksamhet.
Resultat och ekonomisk ställning
Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat och ska normalt ha en verksamhet som
anpassas efter erhållna bidrag, och ge ett resultat nära noll. Största bidragsgivaren
är Västra Götalandsregionen.
Bolagets resultat 2016 beräknas till -0,9 mnkr exklusive driftbidrag från Borås
Stad på 1,2 mnkr, vilket ger en prognos på 0,3 mnkr. Prognosen är klart bättre än
budgeten beroende på lägre personalkostnader samt reavinst på aktieförsäljning i
ett av inkubatorbolagen.
För 2017 budgeteras med ett resultat på -2,4 mnkr före koncernbidrag från Borås
Stadshus AB. Budgeten bygger på att bolaget kan fortsätta verksamheten i samma
omfattning som 2016.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Inga investeringar planeras för 2017. Bolaget har en icke utnyttjad limit hos internbanken på 1 mnkr, vilken föreslås vara oförändrad under 2017.
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Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Förutsättningarna för att finansiera Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet har väsentligt förändrats de senaste åren med minskade eller uteblivna bidrag från Tillväxtverket, Innovationsbron, Almi och Sjuhärads kommunalförbund.
Borås Stad gick in som ägare 2012 då bolaget var i behov av en stabil ägare, under
förutsättning att såväl regionen, högskolan och kommunalförbundet var med i
finansieringen. Det är väsentligt att parterna kan fortsätta att gemensamt bidra till
Inkubatorn i Borås AB: s verksamhet i regionen, varvid Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds minskning 2015 och framåt är olycklig.
Genom att 2016 höja driftbidraget till 1,2 mnkr årligen blev kommunens bidrag i
paritet med de senaste årens bidrag från högskolan (2013-2015) och Boråsregion
Sjuhärads kommunalförbund (2013-2014).
Kommunstyrelsen bedömer att bolaget ska behålla nuvarande inriktning och innehåll, vilket medför att Kommunfullmäktige föreslås fastställa ett resultatkrav på
som lägst -2,4 mnkr före koncernbidrag. Borås Stad får samtidigt arbeta aktivt för
att bolaget ska återfå nödvändigt bidrag från kommunalförbundet.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en oförändrad limit på 1
mnkr, godkänns.

Bostadsbolagen
Bostadsbolagen

Utfall
Budget Prognos
2015
2016
2016
AB Bostäder
25,4
13,3
370,4
Fristadbostäder AB
-0,6
3,1
2,6
Viskaforshem AB
5,5
3,9
3,0
AB Sandhultsbostäder
2,2
0,9
1,1
AB Toarpshus
0,1
1,1
1,5
S:a Bostadsbolagen
32,7
22,3
378,6
I AB Bostäders prognos 2016 avser 348,3 mnkr realisationsvinst vid avyttring av
fastighetsbeståndet.
Resultat efter finansnetto, m nkr

Budget
2017
-9,5
1,4
4,1
0,7
0,3
-3,1

Kommunstyrelsens bedömning
Generellt sett har Borås Stads allmännyttiga bostadsbolag höga belåningsgrader
och stora underhållsbehov. Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas
för närvarande av låga marknadsräntor och låg vakansgrad.
De stora behoven av underhåll och nyproduktion för att möta den stora efterfrågan
ställer stora krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbolagen framöver. Resultatutvecklingen som framkommer i de inlämnade budgetarna för 2017 är därför
oroande, där resultatet för bolagen sammantaget är negativt trots marknadssituationen med låga räntor och i princip inga vakanser.
För att säkerställa nyproduktion i önskvärd takt framöver kan Kommunstyrelsen
komma att behöva överväga kapitaltillskott i bolagen, även om AB Bostäder för
närvarande stärkt balansräkningen genom sin avyttring av delar av fastighetsbeståndet.
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AB Bostäder i Borås
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

AB Bostäder

Utfall
2015
25,4

Budget Prognos
2016
2016
13,3
370,4

Budget
2017
-9,5

AB Bostäder i Borås är det klart största av Borås Stads fem allmännyttiga bostadsbolag och en dominerande aktör i Borås. Bolaget har cirka 6 500 lägenheter vilket
är nästan 80 % av bostadsbolagens totala bostadsbestånd.
Verksamheten 2016 och 2017
Förutsättningarna inför 2017 års budget är att bolaget har en mycket stor och
ökande bostadskö. Det råder bostadsbrist i Borås liksom i stora delar av landet.
Detta medför ett tryck samtidigt som det är låg omflyttningstakt. Trångboddheten
ökar och medför ett ökat slitage på bolagets fastigheter.
Bolaget har under 2016 färdigställt 36 lägenheter på Tunnlandsgatan samt 11 radhus på Ringargatan i Brämhult. Under året har bolaget även gått in som delägare i
ett bolag som avser utveckla och bygga lägenheter i Viskaholmsområdet (Borås
Wäfveris gamla lokaler). För att stärka balansräkningen och möjliggöra kommande investeringar avyttrades under våren 911 lägenheter i tre områden vilket
medför en reavinst på 348 mnkr och en likviditetsförstärkning med cirka 500
mnkr. Detta möjliggör för bolaget att vara en aktiv aktör och fortsätta investera i
nybyggnationer.
För 2017 är orderböckerna tomma i brist på byggbara tomter. Istället avser bolaget
förtäta tre egna områden:
1. Hulta torg vilket ger ca 100 nya lägenheter 2018
2. Våglängdsgatan där lokaler byggs om och ger 31 lägenheter med färdigställande under 2017
3. Våglängdsgatan där bolaget planerar för att bygga 128 nya lägenheter med
inflyttning 2018/19.
Under 2017 kommer bolaget att jobba vidare med målområdena kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Som grund ligger
stadens vision 2025 och övergripande mål är ”Det bästa boendet för Boråsarna!”.
Under 2017 kommer bland annat ett kvalitet- och miljöledningssystem implementeras. Kunderbjudande om möjlighet till standardhöjningar har slagit väl ut och
kommer fortsätta erbjudas de boende.
Bolaget har ett lägenhetsbestånd med underhållsbehov. Stor del av underhållet har
på senare tid satsats på skalskydd och badrumsrenoveringar. Framöver ser bolaget
ett behov av underhåll av kök och andra utrymmen.
Resultat och ekonomisk ställning
AB Bostäder i Borås har under flera år haft en positiv ekonomisk utveckling, bland
annat till följd av ett lågt ränteläge och i princip inga strukturellt lediga lägenheter.
2016 ger en positiv budgetavvikelse med 9 mnkr utöver reavinsten på 348 mnkr.
För 2017 budgeteras dock en klar försämring med ett minusresultat på -9,5 mnkr,
vilket orsakas av såväl utrangeringskostnader som ett sämre driftresultat.
Historiskt har bolaget gjort för låga avskrivningar då resultatet tyngdes av mycket
outhyrt. Det innebär att när komponenter i fastigheterna byts ut finns mycket oavskrivna värden kvar. Dessa måste skrivas av i enlighet med redovisningsregelver-
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ket K3 vilket innebär betydande utrangeringskostnader för bolaget. För 2017 budgeteras utrangeringskostnader på 23 mnkr, varav 20 mnkr avser utrangeringar i
samband med förtätningen på Hulta torg och Våglängdsgatan.
På intäktssidan budgeteras med en blygsam hyreshöjning på 0,5 % vilket inte ger
täckning för kostnadsökningarna. Avyttringen av fastighetsbeståndet förstärker
balansräkningen och möjligheterna till nyinvesteringar. Men på kort sikt påverkas
driftresultatet negativt när lönsamma fastigheter avyttrats.
Resultatförsämringen innebär en sänkt direktavkastning till 3,4 % (3,8 % för 2016)
och en avkastning på eget kapital på -1,6 %. Soliditeten uppgår tack vare fastighetsavyttringen till 19 %, och med hänsyn taget till marknadsvärden bedöms soliditeten hamna på 39 %.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Investeringsnivån budgeteras till 347 mnkr, främst bestående av ovan nämnda förtätningsprojekt. Bolaget önskar en ökad kreditlimit med 250 mnkr. Bolaget har en
räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads övergripande strategi.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
AB Bostäder har en central roll i kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.
Det är viktigt att hålla en hög takt på nytillskott av bostäder i det expansiva läge
Borås befinner sig i. Avyttringen av delar av fastighetsbeståndet har stärkt bolagets
balansräkning vilket ökar möjligheten till framtida investeringar.
Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning att vinstnivån i bolaget behöver höjas
för att säkerställa bolagets verksamhet framöver. Resultatutvecklingen enligt budget 2017 är därför bekymmersam.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett resultatkrav framöver på 30 mnkr före utrangeringar, en direktavkastning på 3,5 % och en soliditetsnivå liksom tidigare på 15/35 % (bokförd respektive justerad soliditet).
Kommunstyrelsen konstaterade vid förra årets budget att AB Bostäder i Borås har
en räntebindningsstrategi som avviker från Borås Stads. I samråd med internbanken har bolaget avvaktat i frågan. Internbanken avser göra en översyn av räntebindningsfrågan under början av 2017.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns.
Fristadbostäder AB
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Fristadbostäder AB

Utfall
2015
-0,6

Budget Prognos
2016
2016
3,1
2,6

Budget
2017
1,4

Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av 610 lägenheter. I stort sett
alla lägenheter är uthyrda.
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Verksamheten 2016 och 2017
Under 2016 har Fristadbostäder fortsatt sitt stora projekt med badrumsrenoveringar, vilket kommer att pågå fram till 2018. Under 2016 har även området Karlsberg
förvärvats vilket tillfört bolaget drygt 40 lägenheter.
Bolaget ser över möjligheterna för att bygga 60 lägenheter öster om Åsboplan/Åsbovägen. Denna investering kan som tidigast komma igång i slutet av
2017 och är inte med i bolagets budget.
Resultat och ekonomisk ställning
Fristadbostäder har kännetecknats av att ha ett äldre fastighetsbestånd, vara lågt
belånade och ha en god ekonomisk ställning med en jämfört med kommunens övriga bostadsbolag hög bokförd soliditet.
Stora underhållsbehov och fortsatt låga hyresnivåer har de senaste åren inneburit
svaga resultat, och detta tillsammans med skulduppbyggnad i samband med nyproduktion och fastighetsförvärv har inneburit försvagad soliditet. Bolaget har
dock marknadsmässiga övervärden vilket ger en justerad soliditet som vid senaste
bokslutet uppgick till 35 %.
För 2016 budgeterar bolaget ett resultat på 1,4 mnkr vilket innebär ett halverat
resultat jämfört med prognosen för 2016, främst orsakat av högre underhållskostnader. Budgeten förutsätter en hyreshöjning med 2,8 %.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolaget avser under 2017 investera i befintliga byggnader med 4 mnkr och i inventarier för 0,4 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Det är positivt att bolaget kunnat tillföra en nyproduktion de senaste åren, och bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder
i området.
Kommunstyrelsen har de senaste åren påtalat vikten av att bolaget efter några förlustår visar ökade resultatnivåer för att säkra bibehållandet av en god ekonomisk
ställning i bolaget. Fjolårets budget visade på bättre resultat både 2016 och åren
därefter. Årets inlämnade budget visar dock på en sämre resultatutveckling med
lägre driftnetto.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 % och
soliditeten till 10/45 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå
en stabilare vinstnivå de närmsta åren för att klara av nyproduktion, höjda räntor
och ökat underhåll.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns.
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AB Sandhultsbostäder
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

AB Sandhultsbostäder

Utfall
2015
2,2

Budget Prognos
2016
2016
0,9
1,1

Budget
2017
0,7

AB Sandhultsbostäders bostadsbestånd består av ca 220 lägenheter. Bolaget har
därutöver ett relativt sett stort bestånd av lokaler, bland annat hyrs tre fastigheter ut
till Borås Stad för äldreboende. Lokalintäkterna står för nästan 40 % av intäkterna.
Bolaget har ett förhållandevis ungt fastighetsbestånd, och i likhet med kommunens
övriga bostadsbolag finns nästan inga vakanser.
Verksamheten 2016 och 2017
Under andra hälften av 2016 påbörjades nybyggnationen av 15 lägenheter på
Alingsåsvägen 5 i Sandared. Inflyttning förväntas ske i juni 2017. Under 2016 har
detaljplanen för Räveskalla 1:25 (”kiosktomten i Sjömarken”) antagits. Planen
tillåter 100 lägenheter. Projektering av etapp 1 med 60 lägenheter pågår, och färdigställande skulle kunna ske under 2018.
Resultat och ekonomisk ställning
Bolaget har en stabil ekonomi. De senaste årens nyproduktion har dock ökat
skuldbelastningen och försämrat soliditeten. De marknadsvärderingar som gjorts
på bolagets fastigheter visar på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid
senaste bokslutet var 25 % justerat för marknadsvärden.
Bolaget har tidigare skrivit av fastigheterna i långsam takt vilket från och med
2016 åtgärdas. Detta, tillsammans med nybyggnationen på Alingsåsvägen, ökar
avskrivningarna. Därutöver börjat det uppstå underhållsbehov på fastighetsbeståndet. Bolagets resultat i budgeten 2017 påverkas av ovanstående faktorer och 0,7
mnkr i resultat är lägre än de senaste årens utfall.
Prognosen för 2016 är ett resultat på 1,1 mnkr.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Bolaget avser under 2017 investera 17 mnkr i den pågående och den av fullmäktige sedan tidigare godkända nybyggnationen på Alingsåsvägen 5. Nybyggnationen på Räveskallatomten förväntas komma igång under andra delen av 2017 och
ianspråkta 41 mnkr. Bolaget önskar en oförändrad kreditlimit hos internbanken
under 2017 då limiten höjdes tillräckligt inför 2016.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa direktavkastningskravet till 4 % och soliditeten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå en
stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av nyproduktion, höjda räntor och ökat underhåll. Det är positivt att bolaget ändrat avskrivningstakt för ett
mer rättvisande resultat.
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder i området.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1 godkänns.
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AB Toarpshus
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

AB Toarpshus

Utfall
2015
0,1

Budget Prognos
2016
2016
1,1
1,5

Budget
2017
0,3

AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av drygt 400 lägenheter och låg
vakansgrad.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget har under 2016 erbjudits en tomt på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors av Borås
Stad. I nuläget prövas om bygglov kan erhållas för tomten. Detta kan ge 40 lägenheter till en bedömd investeringsnivå på 90 mnkr. Därutöver ser bolaget över möjligheterna att bygga lägenheter på en tomt vid Dalhem.
I det befintliga beståndet har underhållet under 2016 legat på en hög nivå, och med
fortsatt stort underhållsbehov budgeteras för stora underhållsinsatser även 2017.
Resultat och ekonomisk ställning
Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet och ett stort underhållsbehov. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets fastigheter visar dock
på värden som överstiger de bokförda. Soliditeten vid senaste bokslutet var 36 %
justerat för marknadsvärden.
För 2016 prognostiserar bolaget ett resultat på 1,5 mnkr. Budgeten 2017 visar på
endast 0,3 mnkr i resultat. Lägre räntekostnader påverkar positivt, medan ökade
kostnader för underhåll och värme och VA försämrar resultatet.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Investeringarna förväntas under 2017 uppgå till 25 mnkr, vilket medför att bolaget
ansöker om en förhöjd limit på motsvarande belopp. Investeringen avser del av
nybyggnationen på Uppegårdsgatan.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa krav på direktavkastningen till 4 % och
soliditeten till 10/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att nå
en stabil vinstnivå de närmsta åren för att framöver klara av nyproduktion, höjda
räntor och stora underhållsbehov.
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder i området.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en limithöjning med 25
mnkr, godkänns.
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Viskaforshem AB
Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto, m nkr

Viskaforshem AB

Utfall
2015
5,5

Budget Prognos
2016
2016
3,9
3,0

Budget
2017
4,1

Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt stor del lokaler, bl a
hyr Borås Stad lokaler för äldreboende. Närmare 30 % av bolagets intäkter avser
lokaler.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget har under 2016 fortsatt investeringen i 12 huskroppar, takbyten samt balkongbyggen. Under året har även den nya förskolan i Rydboholm invigts.
Bolaget avser under 2017 fortsätta projektera för bostäder och folktandvård. Planarbetet pågår även i samarbete med kommunen för nyproduktion i en ekologisk
villastad.
Resultat och ekonomisk ställning
Bolaget har sedan tidigare en svag balansräkning med hög belåningsgrad och en
låg soliditet, men har de senaste åren visat starka resultat tack vare högt driftnetto
och låga räntenivåer. De marknadsvärderingar som gjorts på bolagets bestånd visar
att fastigheterna är väl underhållna och på totalnivå har övervärden. Vid senaste
bokslutet var soliditeten justerad för marknadsvärden 25 %.
För 2016 bedömer bolaget resultatet efter finansnetto till 3,0 mnkr, vilket är 0,9
mnkr sämre än budget. Försämringen mot budget består till största del av högre
avskrivningar till följd av ökad avskrivningstakt.
Viskaforshems inlämnade budgetförslag för 2017 innebär ett resultat efter finansnetto på 4,1 mnkr. Budgeten bygger på fortsatt hög uthyrningsgrad, lågt ränteläge
samt normal vinter.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Inga nyinvesteringar är beslutade för 2017. Kreditlimiten på 396 mnkr föreslås
oförändrad under 2017.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Bolaget uppmanas att arbeta för fortsatt nyproduktion för tillförandet av fler bostäder i området.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett avkastningskrav
framöver på 4 % i direktavkastning och en soliditetsnivå på 15/25 % (bokförd respektive justerad soliditet). Det är viktigt att ha en stabil vinstnivå för att framöver
klara av nyproduktion och höjda räntor.
Bolaget har under 2016 vidtagit räntesäkringar men avviker fortfarande från
kommunkoncernens huvudprincip om 50 % räntesäkring. Internbanken avser göra
en översyn av räntebindningsfrågan under början av 2017.
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Övriga bolag
Övriga bolag
Resultat efter finansnetto, m nkr

Borås Lokaltrafik AB
S:a övriga bolag

Utfall
2015
20,3
20,3

Budget Prognos
2016
2016
16,3
19,6
16,3
19,6

Budget
2017
6,2
6,2

Borås Lokaltrafik AB
Borås Lokaltrafik AB: s verksamhet sker i huvudsak på entreprenad åt Västtrafik
avseende stadstrafiken i Borås. Bolaget idkar även uthyrning av lokaler och uppställningsplatser.
Verksamheten 2016 och 2017
Bolaget förlorade 2013 upphandlingen av trafiken i Borås. Beslutet överprövades
och Högsta förvaltningsrätten har i februari 2016 avgjort målet till Västtrafiks fördel. Avtalet är uppsagt och Västtrafik har tecknat avtal med Nobina som tar över
trafiken i april 2017. Borås Lokaltrafik kommer därefter att förvalta fastigheten på
Strömsdal, där 95 % av uthyrbar yta är uthyrd. Bland annat har ett 8-årigt hyresavtal tecknats med Nobina.
Resultat och ekonomisk ställning
Borås Lokaltrafik AB har under senare år gjort stora anpassningar av sin verksamhet och genererat betydande resultat. Soliditeten har till följd av detta ökat från 2
% 2010 till 63 % i slutet av 2015. Under 2015 och 2016 har bolagsstämman beslutat om utdelning till ägaren Borås Stad på 15 mnkr per år.
För 2017 budgeterar Borås Lokaltrafik AB ett resultat på 6,2 mnkr efter finansiella
poster, jämfört med en prognos 2016 på 19,6 mnkr. I budgeten ingår avvecklingskostnader med 1 mnkr. Bolaget står inte för någon restvärdesrisk för bussarna när
linjetrafiken upphör.
Investeringar och finansiering/kreditlimit 2017
Investeringar kommer att göras under 2017 med 3,3 mnkr för att upprätthålla anläggningarnas status. Bolaget har för närvarande ingen låneskuld, och önskar
minska limiten hos internbanken med 45 mnkr ner till 10 mnkr.
Kommunstyrelsens bedömning
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under 2017 kommer att
bedrivas i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de
kommunala principer som bolaget har att verka inom.
Med tanke på att bolagets verksamhet till stora delar upphör föreslås ett resultatkrav på 2 mnkr årligen efter att linjetrafiken upphört. Därutöver föreslås att utdelning sker av det utdelningsbara egna kapitalet i bolaget, vilket möjliggör utdelning
på cirka 60 mnkr under 2017-2019.
Finansiering och kreditlimit enligt bilaga 1, innebärande en minskad limit med 45
mnkr, godkänns.
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Avkastningskrav och finansiella mål
Definitioner:
Resultat = Resultat efter finansiella poster, Avkastning på eget kapital = resultat efter finansiella poster / eget kapital
Direktavkastning = Driftnetto / fastigheternas bedömda marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Bolag

Resultat
Resultat-/Avkastningskrav
Finansiellt mål
enligt bolagets
enligt Kommunfullmäktige, rullande
enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2017
medelvärde över 3 år
medelvärde över 3 år
Borås Stadshus AB
-2,4
4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db
86,2
20 avkastning på eget kapital, %
Borås Elnät AB
72,6
20 avkastning på eget kapital, %
25 soliditet, %
Borås Djurpark AB
-13,4
-12 resultatkrav, mnkr
Borås kommuns Parkerings AB
6,4
7-8 resultatkrav, mnkr
Industribyggnader i Borås AB inkl db
6,0
7 avkastning på eget kapital, %
20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db
-19,6
-18,5 resultatkrav, mnkr
BSTF AB
-9,0
Inkubatorn i Borås AB
-2,4
-2,4 resultatkrav, mnkr
AB Bostäder i Borås
-9,5
30/3,5 res före utrang mnkr/dir avk %
15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB
1,4
4 direktavkastning, %
10/35 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder
0,7
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus
0,3
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB
4,1
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Borås Lokaltrafik AB

6,2

2 resultatkrav, mnkr

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Budgetarna 2017 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.
Bolagens limitgräns hos internbanken 2017, 9 805 432 000 kronor (varav limit för
EMC 3 167 000 000 kronor) i enlighet med bilaga 1, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för
de kommunala bolagen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Magnus Widén

Bilaga 1
Bolagens finansiering 2017
Bilaga 2
Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag Boras
Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag Eolus 6 AB, BoråsBorås
TME AB med dotterbolag Borås Kongresscenter AB, Borås Stad Textile Fashion
Center AB, Inkubatorn i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem
AB.

Bilaga 1
Bolagens finansiering under 2017
Uppgifter per
2016-10-31
Borås Energi o Miljö AB
-EMC
-utöver EMC
Waste Recovery AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB *
Bs kns Parkerings AB
IBAB konc
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Toarpshus
AB Sandhultsbostäder
Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
BSTF AB

Totalt

Kort räntebindning
32%

Lång räntebindning
68%

Limit 2016
4 747 000 000

Utnyttjat
1 624 011 645

Kvarvarande lånelimit
3 122 988 355

Limit 2017
4 747 000 000

Förändring
0

0%
60%

100%
40%

3 167 000 000
1 580 000 000

750 000 000
874 011 645

2 417 000 000
705 988 355

3 167 000 000
1 580 000 000

0
0

100%
44%
50%
44%
46%
49%
0%
68%
57%
40%
50%
73%
100%
100%
100%
53%

0%
56%
50%
56%
54%
51%
0%
32%
43%
60%
50%
27%
0%
0%
0%
47%

3 000 000
650 000 000
137 704 000
129 000 000
216 000 000
204 800 000
55 000 000
2 250 000 000
216 000 000
155 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
9 422 504 000

1 183 693
495 339 188
87 827 142
26 597 588
119 280 440
196 236 045
0
2 163 545 312
200 949 955
125 358 212
159 434 346
373 756 786
10 014 423
0
8 390 039
5 591 924 815

1 816 307
154 660 812
49 876 858
102 402 412
96 719 560
8 563 955
55 000 000
86 454 688
15 050 045
29 641 788
65 565 654
22 243 214
11 985 577
1 000 000
6 609 961
3 830 579 185

3 000 000
750 000 000
136 632 000
129 000 000
270 000 000
204 800 000
10 000 000
2 500 000 000
216 000 000
180 000 000
225 000 000
396 000 000
22 000 000
1 000 000
15 000 000
9 805 432 000

0
100 000 000
-1 072 000
0
54 000 000
0
-45 000 000
250 000 000
0
25 000 000
0
0
0
0
0
382 928 000

Totalt exkl EMC

Lån utöver checken
750 000 000

12 632 000

194 800 000

957 432 000

6 638 432 000

* Borås Djurpark har under 2016 i separat beslut fått en ökad limit för investeringen i elefanthus. Då bolaget har ett separat reverslån kommer total limit för bolaget att minska under 2017 med amorteringen på 1,1 mnkr.

Borås Energi o Miljö AB inkl db
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Bs kns Parkerings AB
IBAB
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Fristadbostäder AB
AB Toarpshus
AB Sandhultsbostäder

Finansiering 2017
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns
Godkänns med komm
Godkänns
Godkänns
Godkänns

Viskaforshem AB
Borås Borås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
BSTF AB

Godkänns
Godkänns
Godkänns

Kommentarer
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Har egen räntebindningsstrategi. Ingen aktuell skuld per 2016-10-31.
Har egen räntebindningsstrategi, med alltför brett riskmandat. I samråd med internbanken ska detta åtgärdas kvartal 1 2017.
Bolaget har en väl avvägd räntebidning, f n något kort som i samråd med internbanken åtgärdas kvartal 1 2017.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget har en räntebindning som ligger i linje med Kommunfullmäktiges huvudprincip; max 50 % ränteförfall inom 12 mån.
Bolaget avviker från KF:s huvudprincip. Ytterligare säkring krävs.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.
Limiten ses som en ren checkkredit och är helt och hållet rörlig.

Investeringar
2017
340 000 000

0
336 398 000
27 543 000
78 840 000
123 000 000
0
3 310 000
346 600 000
4 400 000
25 000 000
58 000 000
0
0
0
0
1 343 091 000
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Budget 2017
1. Inledning
När jag nu sitter och gör inledningen till 2017 års budget och jämför med hur
läget var i fjol vid samma tidpunkt, så blev jag först väldigt rädd. Med
händelserna i Syrien, den enorma folkvandringen, det stundande valet i USA,
den tragiska händelsen i Nice, Brexit och de gängbråk som förekommer i
Sverige kan man verkligen fråga sig om vår verksamhet är ”viktig”. Efter ett
tags funderande kom jag dock fram till att Borås Energi och Miljö i allra
högsta grad medverkar till stadens existens, vitalitet och expansion. Bolaget
bidrar med den nödvändiga infrastrukturen och tillsammans med de som bor
och verkar i Borås hushåller vi med jordens resurser och reducerar
klimatpåverkan. Vi överför vår kunskap till behövande runt om i världen, och
är självklart lyhörda och ödmjuka för andras kunskaper som kan bidra till en
hållbar värld. Vi engagerar barn och vuxna så att framtidens generationer kan
få samma möjligheter som vi har. Med tanke på just detta tror jag att det är
viktigt att än en gång reflektera över vad som jag skrev förra året. Håll till
godo!
De flesta har säkerligen sett någon av ”Tillbaka till framtiden”-filmerna. I den
första filmen reser hjälten tillbaka till 1955 och i den andra åker han till år
2015. 2015 är alltså framtiden. För att vara exakt så åker han till den 21
oktober 2015. Detta är alltså den dag då framtiden officiellt börjar i filmerna
och för oss är framtiden i allra högsta grad närvarande varje dag då vår
verksamhet handlar om att kunna pendla i tanken mellan dåtid och framtid
och agera i nutid. Tage Danielson uttryckte ju det som alltid oerhört kärnfullt:
”Om man vägrar att se bakåt, och inte vågar se framåt, så måste man se
upp.”
Enligt många forskare lever vi nu i övergången mellan industriåldern och
nätverksåldern. En del säger att vi är kvar i industriåldern och andra att vi
redan är i nätverksåldern. För oss är det mer av en semantisk diskussion och
utmaningen som vi ställs inför är hur vi skall utvecklas till att bli en än mer
rörlig och nätverksdriven organisation. Tekniken förändrar såväl våra
samhällen som våra affärsmodeller. Vad innebär det egentligen för våra
kunder, för våra strukturer och för våra affärsstrategier? Vilken påverkan får
detta på vår organisation? De här frågorna är och kommer fortsatt vara
alltmer angelägna för oss. Med dagens förändringstakt kan man nästan fråga
sig om man skall arbeta fram strategier, då vissa hinner bli gamla innan de är
antagna. Att ta avstamp i det som är idag, fundera på vad som är bra, vad
som behöver förbättras, hur omvärlden utvecklas och på vad vi vill förändra
och framförallt hur, är allt viktigare i en framtid som börjar nu.
Om man försöker beskriva teknikutvecklingen som ett diagram så har den
formen av en S-kurva, med det ”gamla normala” i början. Just nu befinner vi
oss i mitten av kurvan, där den är som brantast. Uppe i toppen hittar vi det
”nya normala” där tekniken är en fullständigt accepterad del av vardagslivet.
Ta exempelvis det sätt som vi idag kommunicerar. Vi bokar hotellrum, köper
biljetter, sköter vår ekonomi och vi kommunicerar med våra kompisar via
Skype, Twitter, Facebook, Gmail med fantastiska hastigheter (Facebook har
idag 1,4 miljarder användare). Vissa branscher omstruktureras radikalt där
helt nya spelare gör entré såsom AirBnB som blivit en konkurrent till hotellen
genom att hyra ut semesterboende via privatpersoner och Uber den nya
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spelaren i taxibranschen med affärsidén om samåkning i privatbilar.
Teknikutvecklingen och dess möjligheter har gjort detta görbart.
Många unga människor känner sig redan idag som tidsresenärer då de
hemma lever på 2000-talet och i skolan eller på jobbet på 1900-talet. Vi och
framförallt våra barn och barnbarn läser tidningen på nätet, helt gratis och vi
har alltid aktuell information. I det gamla normala bestod IT av ett stort T och
ett mycket litet i. I det nya normala kommer IT däremot att bestå av ett stort
I och ett mycket litet t. Förarlösa bilar kommer att vara verklighet inom 5-10
år. Boeing berättar att redan idag är hälften av deras landningar
automatiserade.
Hur påverkar detta det område vi verkar inom och vad händer med miljön
framdeles? Johan Rockström (professor i miljövetenskap vid Stockholms
Universitet) har i det stora hela helt rätt; människans påverkan är idag så stor
att vi börjar få brist på resurser, vilket öppnar upp enorma möjligheter för oss
att skapa smarta lösningar.
Idag täcks jordens energibehov av framförallt olja, kol och gas som
tillsammans uppgår till 81 % av energiförbrukningen. Biobränslen och sol- och
vindenergi står för en otroligt liten del. Det bästa vi kan göra när det gäller
energi är inte att hitta grön energi, utan att göra våra verksamheter
energieffektiva. Kommunikationen med de som bor och verkar i Borås
behöver ske än mer framåtriktat. Vi behöver bli tydligare på varför vi agerar
som vi gör. Vi behöver lyssna på kundernas behov så att det blir enkelt att
leva i en miljö som vi vet är hållbar och samtidigt är stolta över att lämna
vidare till våra barn och barnbarn.
Borås Energi och Miljö bygger som bekant EMC, som inte är unikt ur den
synpunkten att det är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Det
unika är emellertid att det byggs på samma plats som den befintliga
biogasanläggningen, med ett gemensamt kontrollrum och med ambitionen att
vi tillsammans med den akademiska världen och forskningsvärlden skall finna
synergier som skall utveckla kretsloppet, d.v.s. ta vara på jordens resurser
och minska miljöpåverkan. Tyvärr har alltför många entreprenader
överklagats och orsakat bolaget stora förseningar och oerhörda
merkostnader. Vilka konsekvenser överklagandena medför, vet vi inte förrän
de nya anläggningarna tagits i drift. Men håller de gamla anläggningarna tiden
ut?
Bolagets budget läggs utefter våra rullande femåriga handlingsplaner som
utgör vårt styrinstrument. Den övergripande strategin är att fortsättningsvis
konsolidera företaget och förbereda det för framtiden, genom att fortsätta
arbetet med att effektivisera våra processer och också genom en finansiell
strategi som går ut på att skriva ner anläggningar som inte kommer att
användas efter det att ett nytt avloppsreningsverk och ett nytt
kraftvärmeverk byggts. Dessutom ökar vi avsättningen för obeskattade
reserver i syfte att förbättra soliditeten för att kunna möta eventuellt sämre
resultat efter den stora förestående investeringen. Vi avsätter också medel för
VA-verksamheten för att få en ”jämn” taxeutveckling i framtiden. Vi i bolaget
är övertygade att vi lagt realistiska och framåtriktade planer samt en budget
som är i balans och med en stor reservation för våra gamla anläggningars
tillgänglighet.
Det blir allt mer spännande hur klimatsystemet fungerar och hur viktigt det är
som en humanitär rättvisefråga. Det handlar om en rättvisa mellan olika
generationer. Det är inte bara dina och mina barn, våra barnbarn och
barnbarns barn som kommer att få uppleva hur klimatet förändras framöver.
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Alla barn får göra det! Låt oss hoppas att det nya klimatavtalet bidrar till att
hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.
Jag tror på framtiden och är övertygad om att vi tillsammans kan göra
skillnad!
Gunnar Peters
VD
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2. Organisation
Det övergripande målet är att skapa en verksamhet med en tydlig miljöprofil i
linje med Borås Stads miljövision. Bolagets strategiska dokument,
Handlingsplan 2017 – 2021, utgör basen i den fortsatta utvecklingen och
ligger till grund för 2017 års drift- och investeringsbudget.
Den operativa delen av bolaget utgörs av fem affärsområden. Affärsområde
Biogas är numera organiserad som en enhet under affärsområde Energi. I
Budget för 2017 visas Biogasen som ett affärsområde för att belysa
särredovisningen. Denna organisation är kompletterad med fyra operativa
stödfunktioner samt fem strategiska funktioner.
Den strategiska delen av organisationen utgörs av
ledningen och funktioner för strategiska framtidsfrågor.

den

övergripande

Organisationsstruktur 2017:
Affärsområden:
 Hushåll
 Energi & Biogas (en avdelning inom AO energi)
 Vattenkraft
 Vatten och Avlopp (VA)
 Återvinning
Stödfunktioner till Affärsområden:
 Ekonomi/IT/Upphandling
 Underhållsavdelning
 Transport
 Försäljning
 Energitjänster
Ledning och strategi:
 VD
 Stab med FoU
 Personalutveckling
 Projektavdelning
 Kommunikation

3. Utveckling 2016
Bolaget har under året haft fokus på i huvudsak följande:
Energi- och miljöcenter
I mars 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om reinvestering i nytt
avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk. Under året har de största
entreprenadupphandlingarna slutförts och kontrakt har tecknats. Planen är att
ta de nya anläggningarna i drift under 2018/2019. Under våren tog bolaget
det nya miljötillståndet i anspråk som nu gäller för samtliga verksamheter på
Sobacken.
Förberedande markarbetet har slutförts under sensommaren och byggnation
av det nya avloppsreningsverket har påbörjats. Upphandlingen av
entreprenaden överföringsledningar blev under 2015 överprövad. Strax innan
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jul 2015 fick vi ett positivt besked från förvaltningsdomstolen men ärendet
gick vidare till Kammarrätten och sedan vidare till högsta
förvaltningsdomstolen. I slutet av februari kom besked om att inget nytt
prövningstillstånd kommer att ges för entreprenaden överföringsledningar.
Slutförhandlingar med utförande entreprenör genomfördes och arbetet med
överföringsledningar är påbörjat.
Under april tecknades avtal om byggnation av turbin till kraftvärmeverket.
Avtal har även tecknats för entreprenaden yttre bränsleberedning, personal
och kontrollrumsbyggnad, och om etablering såsom manskapsbodar,
restaurangtält och mötesrum mm.
I våras togs beslut att upphandlingen av pannan skulle avbrytas. Beslut
fattades om att göra om upphandlingen för entreprenaden och ett nytt
förfrågningsunderlag skickades ut i somras. Avtal tecknades under hösten
med en entreprenör för leverans av pannan till det nya kraftvärmeverket.
Under januari startade byggarbetena för det nya paviljongkontoret på
Sobacken. Under våren flyttade personal från vår transportavdelning men
framförallt projektmedarbetare för Energi och miljöcenter in i de nya
kontoren. Ett besökscenter med utsikt över entreprenadsområdet invigdes i
våras och har varit flitigt använt av intern personal, externa besökare från
allmänheten och av många intresserade samarbetspartners.
Inget nytt avtal för drift av Ryaverket
Beslut togs av styrelsen i våras att inte upphandla ett nytt driftsavtal gällande
fjärrvärmen. Under 2017 kommer driften att bedrivas internt inom bolaget.
Övriga aktiviteter
I början av april var bolaget med på Hem- och trädgårdsmässan på Åhaga.
Det var även i år en välbesökt mässa och bolaget lyfte framförallt fram
fjärrvärme. I mitten på april arrangerades Öppet Hus på Sobacken. Ca 600
intresserade och nyfikna besökare kom och fick bland annat guidade visningar
på anläggningen och information om vad som kommer hända framöver
gällande Energi- och miljöcenter.
I mitten på maj hölls en pressträff då årets nyheter i Kretsloppsveckan
presenterades. Den stora nyheten är att ett stort skolprojekt kommer startas
upp under Kretsloppsveckan. Ett projekt som kommer omfatta ca 450 elever i
årskurs 5 och 6 under ett helt år.
Personaldagar
Under juni har årets personaldagar genomförts. Samtlig personal var inbjudna
till besökscentrum för två timmars genomgång. Agendan bestod av: Vad har
hänt under året? Vilka utmaningar har vi framför oss? Vad har genomförts av
Effekt 2015, som var förra årets personalaktivitet där vi jobbar i
förbättringsgrupper.
Externrevision
I slutet av augusti var det dags för externrevision av våra kvalitets- och
miljöcertifieringar, ISO 9001, 14001 och arbetsmiljö OHSAS 18001. Inga
större avvikelser noterades efter den tre dagar långa revisionen.
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Biogas
Under september har vi fortsatt förhandla med leverantören, som kommer att
köra stadstrafikens bussar från och med andra kvartalet 2017. Det är
fortfarande oklart om vi lyckas vinna affären.
Avfallsplanen
Vi har haft fokus på genomförande av beslutade aktiviteter i avfallsplanen och
där insamling av hushållsavfall varit i fokus. Den övergripande frågan är om
Borås skall ha fastighetsnära insamling och möjlighet till ytterligare
utsortering av avfall. Beslut väntas i oktober 2016.
Miljökommunikation till alla boråsare
För att kretsloppsstaden ska fungera effektivt måste alla boråsare medverka i
stadens miljöarbete. Vår kommunikation som går ut på att engagera och
motivera boråsarna att delta i arbetet pågår under hela året och är långsiktig.
En fokusvecka för miljökommunikationen är bolagets Kretsloppsvecka som
genomfördes i september för 6:e året i rad. Tillsammans med Borås Stad och
olika samarbetspartners genomfördes en mängd olika aktiviteter under årets
Kretsloppsvecka. Exempel på aktiviteter var öppna hus, föreläsningar,
Kretsloppis och Kretsloppet.
Ekonomi delår 2016
Bolaget har ett ackumulerat resultat på 71,1 mnkr per för de första nio
månaderna. Budget är 33,4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 37,6
mnkr. Prognosen för 2016 är 90, 3 mnkr och budgeten är lagd till 75,3 mnkr
vilket ger en positiv avvikelse med 15 mnkr.

Vi har under året haft en försämring av intäkter mot budget. Detta består
framförallt av minskade intäkter för fjärrvärme då det varit varmare under
perioden än beräknat. Hänsyn till detta har tagits i prognosen. Vid bokslutet
2015
ändrade
vi
våra
redovisningsprinciper
för
hantering
av
anslutningsavgifter till att inte periodisera dessa på 10 år. Alla intäkter för
periodiserade anslutningsavgifter resultatfördes under 2015, då budget för
2016 redan var lagd. I budget 2016 finns det därför budgeterade intäkter som
vi inte kommer att erhålla och denna post avviker därför negativt mot budget.
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Elintäkterna har under perioden varit sämre än budget beroende på lägre
produktion. Intäkter för fordonsgas har varit marginellt sämre än budget.
Intäkter för deponi och avfall har varit bättre än budget och även vatten och
avloppsintäkter har varit bättre än budget.
Verksamheten har under perioden haft mindre kostnader än budget. Det är
framförallt bränslekostnaderna som påverkar beroende på lägre produktion än
vad som budgeterats men även ett mer optimalt produktionsutnyttjande av
anläggningarna då vädret varit gynnsamt under perioden. Bränslemixen har
av samma anledning anpassats så att bränslekostnaderna kunnat reduceras.
Hänsyn till detta är tagen i prognosen.
Övriga driftkostnader samt underhåll har i och med att drifttiden för
anläggningarna varit lägre än vad som budgeterades bidragit till en positiv
utveckling av resultatet. Övriga kostnader för personal och avskrivningar är
bättre än budget. Kostnader för avskrivningar kommer att öka beroende på
aktiveringar av planerade investeringar under hösten, hänsyn till detta är
tagen i prognosen.
Finansiella kostnader var under perioden bättre än budget på grund av lägre
marknadsräntor och mindre utnyttjande av checkkrediten än budgeterat.
Hänsyn till detta har tagits i prognosen. Investeringstakten har varit lägre än
budget.

4. Förutsättningar och utveckling 2017
Under 2017 kommer bolagets fokus vara att aktivt driva och anpassa rutiner
och arbetssätt för att möta omvärldens krav och möjligheter. En flexibel
organisation med hög kompetens där kunden blir alltmer i centrum är oerhört
viktigt. Vi vill vara ”En samhällsbyggare i världsklass” för att kunna bidra till
den fantastiska utveckling som Borås befinner sig i.
När avtalstiden för vårt driftsamarbete med extern leverantör går ut vid
årsskiftet, ökar personalstyrkan med 65 personer och ny kompetens tillförs.
En ny drift- och underhållsorganisation kommer att byggas upp i bolaget för
att kunna ta det nya EMC idrift.
Personalen är bolagets största tillgång och även under 2017 kommer
aktiviteter att genomföras för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott
arbetsklimat. Vi skall sträva efter att ge vår personal harmoni mellan arbete,
familj och fritid. Det är då det skapas framgång!
EMC-projektet kommer givetvis vara det enskilt största projektet med
ytterligare upphandlingar, implementering av personal inför drifttagning och
kontinuerlig uppföljning och information av projektet. Det är Boråsarnas
projekt!
Vi kommer även att ha fokus är på ett modernt insamlingssystem för
hushållens avfall. Det skall vara lätt att göra rätt oavsett språk, kultur eller
boende!
Fortsatt utveckling av vårt dotterbolag med internationella kunskapsprojekt.
Vi planerar att genomföra en del nya investeringsprojekt såsom en ny
avlopps-/fjärrvärme ledning till Fristad, en ny deponicell, fjärrvärme till Viared
Västra, förnyad framtida IT-plattform, fortsatt arbete med att bygga ut
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säkerheten på våra anläggningar och fortsatt arbete med att hantera
tillskottsvatten (regn- och grundvatten) till våra avloppsledningar.
Vi kommer även att arbeta med utveckling av en ny kretsloppspark för
allmänheten på Sobacken.
Arbetet med att stärka samarbetet mellan kommunens bolag och
förvaltningar pågår under 2016 och kommer att förbättras ytterligare under
2017.
För andra året i rad har Borås Energi och Miljö tillsammans med ett antal
kundrepresentanter arbetat med Prisdialogen. Kunderna som ingår i
samarbetet är CA-fastigheter, AB Bostäder, Västfastigheter, Riksbyggen,
Fristadsbostäder AB och Lokalförsörjningsförvaltningen. Tillsammans utgör de
ungefär 30 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna i Borås. Syftet med
Prisdialogen är att beskriva vad som påverkar prisjusteringarna för
fjärrvärme, men också för att ge en tydligare bild av hur prissättningen
kommer att se ut i framtiden.
Genom dagliga rutiner och aktiviteter utvecklar vi bolaget och fullföljer våra
ägardirektiv;







Trygga en viktig infrastruktur
Producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan
Ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen
Ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen
Samordna och optimera processer mellan avfallshantering och
energiproduktion
Delta i internationella utvecklingsprojekt

Alla aktiviteter som genomförs är kopplade till bolagets strategiska riktlinjer;
 Värva, vårda och behålla våra kunder
 Utveckling av affären fjärrvärme
 Satsning på återvinning och återanvändning
 Affärsmässighet i hela bolaget
 Stärka bolagets finansiella ställning
 Utveckla samarbetet med koncernen, utbildnings- och
forskningsvärlden, näringslivet och andra intressenter
 Attraktiv arbetsgivare för att vara ett kompetent och visionärt bolag
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Ekonomiska förutsättningar:
Till 2017 års budget är beslut taget att VA taxan kommer att öka med 5,5 %.
Ökningen är i linje med den planerade taxeutvecklingen för VA-kollektivet
med hänsyn taget till reinvestering i ett nytt avloppsreningsverk.
Prisökningarna för Fjärrvärme blir 0,75 % inför 2017 och avfallstaxan lämnas
oförändrad.

Fjärrvärmeleveranserna är beräknade utifrån anslutna kunder och beräknad
förbrukning. Leveranserna för 2017 är 630 GWh, 15 GWh mindre än förra
året. Leveranser är beräknade utifrån SMHIs normalår, graddagskorrigering.
Detta värmeunderlag ger en elproduktion på 136 GWh.
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Ett genomsnittligt spotpris för el är 261 kr/MWh.

Avfallsmängderna från hushåll är beräknade till 20 000 ton avfall och ingen
taxeökning. Priser för det övriga materialet vi tar emot har haft en sjunkande
trend de senaste åren.
Leveranser för vatten håller en stabilnivå och vi räknar med en försäljning
med 6 600 000 m3 2017.
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Priset för avfall till våra avfallspannor har ökat under 2016 och vi beräknar att
erhålla i genomsnitt 376 kr per ton i intäkter för avfallet under 2017.

Bränslekostnader har en sjunkande trend inför 2017.
Genomsnittliga priser är antagna till budget:









Biobränsle – 177 kr/MWh
Briketter – 210 kr/MWh
Pellets – 260 kr/MWh
Bioolja – 550 kr/MWh
Gasol – 650 kr/MWh
Olja PVA – 550 kr/MWh
Olja E01 – 900 kr/MWh
Olja WRD – 850 kr/MWh

Trend för vår genomsnittliga prisutveckling:
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Trend för vår genomsnittliga prisutveckling:

Leveransvolymen för fjärrkyla beräknas utifrån anslutna kunder och
beräknade nyttjandetider. Inför 2017 har vi inga större avvikelser från
tidigare års leveranser. Beräknad kundkyla är 8,2 GWh (få 8,1). Prisökning
fjärrkyla är 0,75 %.
Produktionen av el vid vattenkraftsstationerna beräknas med ledning av
genomsnittlig vattentillgång de senaste 5 åren. Budget är lags till 35 GWh.
Fordonsgasen har en nästintill oförändrad försäljningsbudget från 2016.
Osäkerhet finns angående leveranser för fordonsgasen till busstrafiken.
Befintligt avtal går ut i april 2017 och därefter finns osäkerhet i priset för
fordonsgasen för busstrafiken. Leverans är beräknad till 3 200 000 normal
m3.
De genomförda prisökningarna, taxeökningar och pågående effektivitetsförbättringar är planerade att användas till konsolidering av bolaget för att nå
bolagets uppsatta mål på soliditet.
Antagandena om anläggningarnas verkningsgrader och tillgänglighet har
gjorts utifrån erfarenheter från tidigare år med beaktande av de
revisionsaktiviteter och underhåll som planeras under året.
Övriga kostnader är uppräknade med genomsnittsindex på 2 %.
Räntekostnader är beräknade efter ränteprognos september 2016.
Lönekostnader är satta utefter planerad bemanning 2016 samt löneökning på
3 %.
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5. Ekonomiska mål 2017
Ägarens långsiktiga ekonomiska mål för verksamheten är:



Avkastning på eget kapital 20 %



Soliditet 15 %

Budgeten för 2017 ger en avkastning på 26,8 % på eget kapital och en
soliditet på 8 %.
Notera att projekt EMC är inkluderat för budget för 2017. Projektet kommer
att påverka soliditeten negativt under byggperioden då räntedragande skuld
ökar i takt med att pågående investeringar ökar. Projektet påverkar inte
resultatet för bolaget under byggperioden. Vid aktivering kvarstår den lägre
soliditeten för att sedan öka i takt med amortering av skuld.
Bolaget följer de aktiviteter vilka är beslutade om i de 5-åriga
handlingsplanerna. Förra året vidtogs åtgärder för att stärka resultatet inför
framtiden. Nedskrivingar gjordes på affärsområde Biogas (24 mnkr), Energi
(9 mnkr) och VA (5 mnkr). Vi har även i år budgeterat nedskrivningar för de
anläggningar som utrangeras vid reinvesteringar av KVV och ARV fördelat på
år 2014-2018. Även dessa ligger till grund för resultatbudget 2017. Resultatet
påverkas negativt av dessa nedskrivningar på kort sikt men förbättrar
resultatet på sikt.
Resultatkravet för bolaget har fördelats på affärsområdena. Affärsområdenas
ansvar omfattar förutom ekonomiskt resultat även miljö, leveranskvalitet och
utveckling. Vid framtagning av resultat för affärsområdena har stödjande
funktioner och ledningsfunktioners kostnader fördelats på affärsområdena
efter relevanta nycklar eller förhandlingar mellan parterna. Rutinerna kring
detta utvecklas kontinuerligt.

6. Resultat 2017
Resultatet för företaget uppgår i budget 2017 till 87,4 mnkr vilket är 12,2
mnkr bättre än budget 2016.
Resultat per Affärsområde 2017,
mnkr

Intäkter Kostnader Kapitalkostn Resultat
2017

Hushåll
Biogas
Energi
Vatten och avlopp
Vattenkraft
Återvinning
Gemensamt o eliminering*
Totalt Borås Energi och Miljö

HPL
2017

HPL
2018

HPL
2019

88
46
568
198
10
106
-58

-87
-40
-411
-128
-9
-97
58

-1
-6
-100
-41
0
-5
-5

0
0
57
29
1
4
-5

0
2
53
21
-2
7

0
2
66
31
-2
8

0
4
-37
-48
-2
10

958

-714

-158

87

81

105

-73

Bolagets gemensamma kostnader inkluderar avdelning Energitjänster som har budgeterat 2,3 mnkr i vinst.

Beräknad omsättning i budget 2017 är totalt sett 1,2 mnkr mindre än för
budget 2016. Prisökningar genomförs för fjärrvärme med 0,75 % och taxan
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för VA med 5,5 %. Renhållningstaxan lämnas oförändrad under 2017. Priset
för Fordonsgas är sänkt något då inga avtal efter april är klara när budget
lades.
Budgeterade större intäktsförändringar för 2017 i jmf med budget 2016:










Beräknade intäkter för fjärrvärme, ånga och anslutningsavgifter är 14,4
mnkr mindre än inför 2016 års budget. Leveransen av fjärrvärme är
beräknad att minska med 15 GWh, inga intäkter är budgeterade för ånga
och
anslutningsavgifterna
är
lägre
på
grund
av
förändrade
redovisningsprinciper 2015. Vi genomför en prisökning på 0,75 % och
sammantaget påverkar detta intäkten negativt.
Elintäkter minskar med ca 2,7 mnkr i intäkter på grund av lägre
leveranser på fjärrvärme samt något lägre priser.
Höjning av VA-taxan ger en ökning på 9 mnkr. Sammantaget med intäkter
för slam och anslutningar ger det en nettoökning på 7,4 mnkr i jämförelse
med budget 2016.
Intäkter för avfall ökar totalt med 12,3 mnkr.
Övriga tjänster ökar med 2,8 mnkr.
Intäkter för fordonsgas minskar med 4,7 mnkr i jämförelse med
föregående års budget. Ett lägre pris är budgeterat inför 2017 än inför
2016.
Intäkt för arbete på egna investeringar beräknas öka med 2,9 mnkr.
Övriga intäkter ökar med 3,7 mnkr.

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, är budgeterade till 713,5 mnkr
vilket är 8,0 mnkr högre än budget 2016.
Budgeterade större kostnadsförändringar 2017 i jmf med budget 2016:









Bränslekostnaderna beräknas bli 16,6 mnkr lägre än förra årets budget.
Det är framförallt biobränslet som minskar i kostnad beroende på lägre
priser och lägre förbrukning. Även de fossila bränslena, olja och gasol,
minskar i förbrukning.
När det gäller övriga kostnader för material och drift så har en del av
dessa inköp genomförts genom vårt entreprenörsavtal men från och med
2017 görs inköpen internt i bolaget och därav en del förändringar på
kontonivå. Sammantaget minskar dessa kostnader i bolaget med 9,7
mnkr.
Energi till drift av våra anläggningar minskar med 1,8 mnkr från
föregående år.
Reparations- och underhållskostnaderna har minskat med 29,2 mnkr.
Även här har enskilda poster påverkats av att avtalet fördelats på andra
konton.
Övriga driftskostnader ökar med 3,6 mnkr.
Personalkostnader ökar med 61,7 mnkr. Beror på beräknad löneökning
samt nyanställning/övertag av driftspersonal.

Kapitalkostnader minskar från föregående års budget med 19 mnkr varav
avskrivningarna minskar med 11,5 mnkr. Vi har gjort nedskrivningar av
olönsamma anläggningar och extra avskrivningar på anläggningar som
kommer att tas ur drift när de nya reinvesteringarna tas i drift. Där av den
lägre avskrivningsnivån. Räntekostnaden är 7,5 mnkr lägre än föregående år
beroende på att vi haft ett positivt kassaflöde under en längre period och
därmed en sjunkande checkkredit. Vi har även en lägre ränta.
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7. Affärsområde Hushåll
Affärsområdet står för ca 8 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområde Hushåll omfattar insamling av hushållsavfall samt tömning av
slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.
Vi beräknar att insamla c:a 20 000 ton avfall fördelat på 16 000 ton vita och
4 000 ton svarta påsar från hushållen i Borås 2017. Vidare tillkommer det ca
600 ton hushållsavfall från hushåll med sopsug. Affärsområdet kommer utföra
ca 6000 slamtömningar hos kunder.
Avfallstaxan är oförändrad inför 2017.
Intäkterna budgeteras 2017 till 88 mnkr och kostnaderna till 87 mnkr samt 1
mnkr i kapitalkostnader. Resultatet uppgår till 0 mnkr. Affärsområdet är ett
monopol utan avkastningskrav och skall drivas enligt självkostnadsprincipen
och generera ett nollresultat.
Affärsområdet har 1 anställd och transporttjänster (för insamling av avfall)
levereras från avdelning Transport.

8. Affärsområde Biogas
Affärsområdet står för ca 5 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering
och gasförsäljning vid tankställena Gässlösa, Sobacken, Hulta och Åhaga samt
Borås Lokaltrafiks bussdepå på Strömsdal.
Biogasförsäljningen budgeteras till 3 200 000 Nm3. Priset på fordonsgasen för
den publika försäljningen följer bensinpriset (oljepriset). Resultat 2017
baseras på att vi har leverans till busstrafiken hela år 2017. Eftersom vi ännu
inte har avtalat något pris för busstrafiken har vi prissatt fordonsgasen lägre
än tidigare. Vi har sedan tidigare en arbetsmiljösituation på affärsområdet
som bör åtgärdas. I avvaktan på beslut om leverans till busstrafiken har vi
inte beslutat om vilka åtgärder vi kommer att vidta, därför är kostnader för
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nya investeringar inte medtagna i budget 2017. Dessa två punkter kommer
sannolikt att påverka resultatet för affärsområdet med negativ avvikelse från
budget.
Intäkterna 2017 budgeteras till 46 mnkr och kostnaderna till 40 mnkr.
Affärsområdet bär kapitalkostnader på 6 mnkr utan eventuella nya
investeringar. Budgeterat resultat uppgår till 0,0 mnkr.
Affärsområdet har 12 anställda.

9.

Affärsområde Energi

Affärsområdet står för ca 58 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och
processånga.
Budgeterade leveranser av fjärrvärme år 2017 beräknas uppgår till 630 (få
645) GWh. Budgeterad elproduktion från Ryaverket uppgår till 136 (få 138)
GWh.
Leveranser av fjärrkyla till kund är budgeterade till 8,2 (få 8,1) GWh.
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el. Priset för fjärrvärme höjs med 0,75
%.
Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar. En del av
anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då reinvestering i ett
kraftvärmeverk på Sobacken tas i drift.
Intäkterna i budget för år 2017 uppgår till 568 mnkr och kostnaderna till 411
mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 100 vilket ger ett budgeterat
resultat på 57 mnkr.
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Affärsområdet har 13 anställda under 2016 och kommer att öka med ca 65 till
ca 78 personer.

10. Affärsområde Vatten och Avlopp
Affärsområdet står för ca 19 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar Sjöbo vattenreningsverk och Gässlösa
avloppsreningsverk samt ledningsnät.
VA taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 %.
Avskrivningarna ökar på grund av nedskrivningar av anläggningar.
Anläggningarna skrivs av på kortare tid fram till 2018 då en reinvestering i ett
avloppsreningsverk på Sobacken är beslutad.
Intäkter uppgår till 198 mnkr och affärsområdet har budgeterade kostnader
på 128 mnkr. Kapitalkostnaderna är beräknade till 41 mnkr det ger ett
budgeterat resultat på 29 mnkr.
Avsättning till framtida reinvestering i det nya avloppsledningsverket har en
prognostiserad ingående balans 2017 på 170 mnkr medtaget ett budgeterat
resultat på 29 mnkr är prognosen för fonden ca 200 mnkr efter år 2017.
Reinvesteringen kommer att påverka kollektivet med ökade avskrivningar och
omsättning måste öka för att bära den nya investeringen, därav de årliga
taxeökningarna. Avsättningens syfte är att främja en jämn taxeutveckling,
därför har en taxeökning med 1,5 % mer landets genomsnitt genomförts
sedan 2011.
Affärsområdet har 31 anställda.
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11.

Affärsområde Vattenkraft

Affärsområdet står för ca 1 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna i Haby/Hulta, Häggårda och
Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön
Tolken.
Budgeterad elproduktion uppgår till drygt 35 GWh (få 34) och baseras på 5årig genomsnittlig produktion.
Budgeterade intäkter och kostnader för producerad respektive konsumerad el
baseras utifrån rådande marknadspriser på el. Budgeterade intäkter för
bolagets elproduktion justeras även för de terminssäkringar som gjorts utifrån
bolagets riktlinjer kring prissäkring av el.
Elintäkterna uppgår till 9,7 mnkr och 8,7 mnkr i kostnader. Det budgeterade
resultatet uppgår till 1,0 mnkr.

Budget 2017

Sidan 20 av 29

12. Affärsområde Återvinning
Affärsområdet står för ca 9 % av bolagets samlade budgeterade omsättning.
Affärsområdet omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer,
återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader.
Under 2017 beräknas priser bli lägre för mottagande av material och avfall.
Den aktiva deponicellen beräknas vara fylld inom kort och därför planeras det
för en ny cell under 2017.
Intäkterna budgeteras till 106 mnkr och kostnaderna till 97 mnkr.
Affärsområdet har kapitalkostnader på 5 mnkr och resultatet budgeteras till 4
mnkr.
Affärsområdet har 25 anställda.
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13. Investeringar och avskrivningar
Nya investeringsprojekt 2017 framgår av sammanställningen under rubrik 18.
Genomförda avskrivningar, inklusive avskrivningar för 2017 års nya
investeringar, är beräknade till 134,7 mnkr. En minskning från föregående
budget med 11,5 mnkr. Skillnaden inkluderar även de tidigare nämnda
nedskrivningarna.

14. Finansiering och räntor
Betalningsutfallen för investeringsprojekt 2017 är i resultatbudget upptaget
till ca 200 mnkr. Finansieringsbehovet har en stark koppling till om och när
investeringsprojekten genomförs. Enligt budget 2017 uppstår inget ytterligare
finansieringsbehov. Med budgeterade förutsättningar behöver kreditramen
inte ökas 2017. Befintlig kreditram är 1 580 mnkr. Projekt EMC har en
finansiering utanför den ordinarie kreditramen. Kreditbehovet för EMC under
2017 är prognostiserat till 1 215 000 mnkr.
Räntekostnader för 2017 beräknas bli 22,5 mnkr*

rörlig
fast

Ränta
1,5 %
3,0 %

Kapital mnkr
800 000 000
350 000 000

Räntekostnad mnkr
12 000 000
10 500 000

1 150 000 000

22 500 000

*Inkluderar inte projekt EMC. Separat finansieringsplan görs för EMC i samråd med internbanken.
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15. SWOT-analys
Årligen sammanställer bolaget en övergripande SWOT-analys. Arbetssättet är
sådant att både styrelsen och affärsgruppen ger sin syn på gällande
omvärldsfaktorer och sedan sammanställer bolagets ledningsgrupp den
slutliga versionen. Styrelsen fattar beslut om den övergripande SWOTanalysen. Ledningsgruppen upprättar ett aktivitetsprogram till att motverka
svagheter och hot och utnyttja bolagets styrkor och möjligheter i omvärlden
baserat på den beslutade SWOT-analysen.
SWOT-analysen tillsammans med de av ledningsgruppen fastställda
strategiska riktlinjerna ligger till grund för framtagandet av de för bolaget
övergripande femåriga Handlingsplanerna.
Styrkor
 Ägaren, långsiktig, finansiellt stark ägare
 Starkt varumärke, attraherar omvärlden
 Kretsloppsmodellen, attraktiva tjänster, bred produktportfölj
 Framåtsträvande inom bolaget
Svagheter
 Delvis gamla anläggningar, gamla ledningsnät höga UH-kostnader för att
bibehålla hög tillgänglighet
 Bolagets finansiella ställning, omvärldsfaktorer kan styra resultatutveckling
 Slimmad organisation, sårbara med nyckelpersoner
 Organisation/arbetssätt, agerar inte alltid affärsmässigt
Möjligheter
 Expandera nätverket, koncernsamverkan, Högskolan i Borås, SP, regional
affärsutveckling
 Teknikutveckling, FoU, affärsutveckling och kostnadseffektivisering
 Politiska beslut, styrmedel, lagar
 Marknadsföra och sälja kompetens om Kretsloppsstaden, lokalt, nationellt
och internationellt
Hot
 Politiska beslut, beslut dröjer, styrmedel, lagar
 Tillgång på bränslen och substrat
 Konkurrens, produkter, tjänster, personal
 Handläggningstider, överprövningar och beslutsprocess

16. Personal
Lönekostnaderna inkl sociala avgifter och pensionskostnader är beräknade till
199,8 mnkr för 2017, en ökning på 61,7 mnkr från föregående budget.
Ökningen består av årets löneökning samt även anställning av 65 nya
personer till driftsorganisationen.
Personalbudgeten i övrigt omfattar företagshälsovård, friskvård och
kompetensutveckling av personalen.
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17.

Resultat- och balansräkning

Utfall

Budget

Prognos

Budget

2015

2016

2016

2017

Avfallshantering
Fordonsgas
El

156,4
38,0
57,7

165,2
34,7
48,0

165,2
34,7
48,0

177,5
29,7
45,3

Fjärrvärme

477,3

480,7

470,7

466,3

Resultaträkning, mnkr
Borås Energi och Miljö AB totalt
Intäkter

Fjärrkyla
Tjänster o entreprenader
Vatten och avlopp
Aktiverat arbete
Övriga intäkter

8,7

8,7

8,7

8,6

14,4

16,4

16,4

13,5

174,8

177,5

177,5

184,9

11,5

13,9

13,9

16,8

11,5

11,8

11,8

15,5

950,3

956,9

946,9

958,1

-349,7

-343,7

-328,7

-317,4

Energi för drift

-40,2

-40,9

-40,9

-39,1

Reparationer och underhåll

-66,9

-75,7

-75,7

-46,5

Transportmedel

-21,7

-24,8

-24,8

-20,5

Övriga externa kostnader

-78,0

-82,3

-77,3

-90,2

Summa intäkter
Kostnader
Bränsle, material, driftsentr, trpt o aska

Personalkostnader

-135,0

-138,1

-138,1

-199,8

Summa kostnader

-691,5

-705,5

-685,5

-713,5

Driftsresultat

258,8

251,4

261,4

244,6

27,2%

26,3%

27,6%

25,5%

-160,0

-146,2

-146,2

-134,7

-23

-30,0

-25,0

-22,5

-183,0

-176,2

-171,2

-157,2

75,8

75,2

90,2

87,4

Resultat efter kapital dotterbolag
Borås Waste Recovery

-1,3

-1,3

-1,3

-1,2

Resultat efter kapital moderbolag

74,5

73,9

88,9

86,2

% av intäkter

Kapitalkostnader
Avskrivningar
Räntor
Summa kapital
Resultat efter kapital
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Balansräkning, mnkr

Utfall
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

1 870,0
1 800,0
70,0
200,0
3 940,0

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Pågående investeringar
Lager
Fordringar
Summa tillgångar

1 629,9

1 670,0

38,3
201,8
1 870,0

20,0
200,0
1 890,0

1 790,0
600,0
40,0
200,3
2 630,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Räntedragande skulder
Icke räntedragande skulder
Summa skulder och eget kapital

50,3
257,7
1 253,6
308,4
1 870,0

51,0
338,6
1 211,0
289,4
1 890,0

50,3
290,0
1 950,0
340,0
2 630,3

50,5
340,0
3 179,5
370,0
3 940,0

30,2%
13,4%

23,9%
16,7%

32,6%
10,5%

26,8%
8,0%

Utfall

Budget

Prognos

Budget

2015

2016

2016

2017

37,0
100,0
592,0
6,0
3 086

34,0
138,0
644,9
8,1
3 100

30,0
120,0
620,0
8,1
3 100

35,0
136,0
629,0
8,2
3 200

Avk astning på eget k apital
Soliditet

Nyckeltal
Leveranser
El vattenkraft
El kraftvärme
Fjärrvärme
Fjärrkyla (kund)
Fordonsgas
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18. Större investeringsprojekt
Vi genomför årligen investeringar och reinvesteringar på våra anläggningar
och nät. Var och en av våra investeringar lyfts separat för beslut vid aktuellt
tillfälle. Investeringarna förbereds inför beslut med underlag och kalkyler.
För att planera kostnader inför varje budgetår läggs en plan för att kunna
beräkna preliminära kapitalkostnader, betalningsutfall. Tabellen nedan visar
investeringsbudget gällande nya planerade investeringar 2017/18, vilka är på
340 mnkr.
Vidare visar tabellen det beräknade prognostiserade
betalningsutfallet för 2017/18 års investeringar samt för tidigare års
investeringar, ett betalningsutfall på 360 mnkr.
Investeringsbudget 2017
Avd/AO
Budget 2017/2018 Betalningsutfall 2017/18
Investeringar i egen regi
Reinvesteringar i egen regi
Projekt
12,0
7,0
Reservdelar/inventarier
Projekt
4,0
4,0
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar
Projekt
1,0
1,0
Framtida IT plattform
Projekt
10,0
10,0
Strategiska nätinvesteringar
Energi/distribution
3,5
1,0
Reinvesteringar fjärrvärmenät
Energi/distribution
6,0
6,0
Förtätning fjärrvärmenät
Energi/distribution
18,0
14,0
Förtätningar fjärrkyla
Energi/distribution
2,5
2,5
Förbehandlings anläggning biogas (bidrag 15 mnkr) Energi/distribution
53,0
30,0
Utbyggnad fjärrvärme Viared
Energi/distribution
23,0
23,0
Överföringsledning Fristad
Energi/distribution
75,0
45,0
Deponicell 1 b
Återvinning
8,0
7,7
Förtätning VA
VA/distribution
2,3
3,3
Reinvesteringar VA
VA/distribution
10,0
10,0
Reinvesteringar i Lundaskog
VA/distribution
10,0
10,0
Reinvesteringar Sanlid
VA/distribution
3,0
3,0
Tillskottsvatten övrigt
VA/distribution
4,0
2,0
Utbyggnad sprinkler Viared
VA/distribution
9,0
9,0
Kullasand /omvandlingsområde)
VA/distribution
6,0
6,0
Exploatering
VA/distribution
10,0
2,0
Processombyggnad Dalsjöfors Vattenverk
VA/distribution
6,0
6,0
Vattentäkt Dalsjöfors
VA/distribution
3,0
3,0
Överföringsledning Fristad
VA/distribution
63,0
37,0
Summa budget 2017
342,3
242,5
Tidigare beslutade pågående projekt
NIS
6,1
3,0
Miljötillstånd Sobacken
70,0
30,0
Reinvestering Brämhultsvägen (Lasarettet)
6,0
4,0
Reinv. Samförläggning EMC
17,0
7,3
Reinv. Evedalsgatan
18,0
4,0
Utbyte av fjv-mätare (villor)
9,0
2,0
Reinv. Samförläggning EMC
36,0
21,3
Fjärravläsning vattenmätare
4,0
2,0
Överföringsledning Långesten till Sparsör etapp 3
3,0
3,0
Björkvägen
4,5
4,5
Vävlagargatan
8,2
8,2
Tallgatan
9,0
9,0
Viared Västra etapp 1-3
38,0
5,0
Renovering Ryssby TS och AP
2,0
2,0
Östermalm AP
5,0
5,0
Reservkraft Sjöbo VV
4,0
4,0
Trandö avloppspumpstation
4,0
4,0
Betalningsutfall 2017 Investeringar, mnkr
243,8
118,3
Summa
360,8
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Planerade nya investeringar Borås Energi och
Miljö AB år 2017/18.
Reinvesteringar
Löpande investeringar i egna anläggningar, beslutas vid behov (arbetsmiljö,
anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 12 mnkr.
Strategiska nätinvesteringar fjärrvärme och fjärrkyla nät
Strategiska investeringar avser sådana investeringar som kan uppkomma i samband med
anslutning av nya kunder. Dessa investeringar kan vara ökning av dimensioner av
stamnätet för framtida potentiella kunder än vad som krävs för aktuell kund. Strategiska
investeringar beslutas i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas till 3,5 mnkr.
Reinvesteringar Fjärrvärmenät
Löpande investeringar i befintligt fjärrvärmenät. Beslutas vid behov (arbetsmiljö,
anläggningssäkerhet eller lönsamhet) i varje enskilt fall.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 6 mnkr.
Förtätning Fjärrkyla
Förtätning fjärrkyla avser utbyggnad av fjärrkylanätet samt anslutning av kunder.
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 2,5 mnkr.
Förtätning Fjärrvärme
Förtätning fjärrvärme avser utbyggnad av fjärrvärmenätet samt anslutning av kunder.
Anslutning av kunder beslutas med avseende på lönsamheten i varje enskilt fall.
Investeringspotentialen beräknas till 18 mnkr.
Förtätning VA
Investeringskostnaden utgör en erfarenhetsmässig uppskattning av det ekonomiska
behovet för att företrädesvis styckvis bygga ut servisanslutningar enligt fastighetsägares
beställningar. Investeringskostnaden täcks av anläggningsavgifter.
Investeringspotentialen beräknas till 2,3 mnkr.
Reinvesteringar VA- nät
Borås har, liksom alla andra kommuner ett åldrande VA-ledningsnät. Olika generationer
av såväl ledningsmaterial som arbetsmetoder har betydelse för ledningarna kondition och
funktion i dagsläget. Det räcker inte att punktvis reparera akut uppkomna skador.
Ledningsnätet måste därför successivt förnyas. För förnyelsen finns en årsplan över olika
projekt, planen behöver revideras fortlöpande när nya kunskaper om förhållandena
erhålles.
Investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 10 mnkr.
Exploatering och omvandlingsoråden VA
Planerade exploateringsområden följer översiktsplan och detaljplan och beslutas av KF.
Investeringspotentialen beräknas till 10 mnkr.
Tillskottsvatten
Under de senaste åren har riktade insatser gjorts mot tillskottsvatten (inträngande
ovidkommande vatten på spillvattennätet). Detta är ett krav i vårt nya miljötillstånd för
verksamheten, men också en processtekniskt och ekonomiskt fördelaktig satsning, då
tillskottsvattnet skapar problem och kostnader i både pumpstationer och reningsverk.
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter beräknas under 2017 uppgå till 4 mnkr.
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Framtida IT plattform.
Bakgrund till detta projekt bottnar framförallt i en datastruktur som är en effekt av
flertalet sammanslagningar av olika verksamheter. Dessa sammanslagningar har bidragit
till att en hel del strukturer har byggts upp som inte varit optimala för verksamheten som
helhet. Bolaget står inför nybyggnation och nytt avloppsreningsverk och nytt
kraftvärmeverk och till detta en förnyad IT infrastruktur. Nya och befintliga system
behöver integreras och vi måste säkerställa att informationsflöden är effektiva och
anpassade till verksamheternas krav.Projektets mål är att förstärka och förnya bolagets
information och informationssystem med en IT-plattform som ger möjligheter till en
digital innovativ utveckling av bolaget.
Investeringsbehovet för dessa aktiviteter under 2017 uppskattas till 10 mnkr
Överföringsledningar till Fristad.
I dag pumpar avloppsvatten från Fristad och Sparsör till Borås genom en dubbel
tryckledning som ligger på botten av Öresjö. Ledningen börjar bli till åren och är i behov
av renovering. Då Öresjö är huvudvattentäkt åt Borås vill vi inte ha kvar en driftsatt
avloppsledning på sjöbotten utan vill ersätta befintlig överföringsledning med en ny
ledning på land.
I samband med den nya avloppsledningen avser vi att samförlägga en ny
överföringsledning för fjärrvärme mellan Sjöbo och Fristad för att knyta ihop
fjärrvärmenäten i Fristad och Borås för ökad driftsäkerhet samt att på sikt kunna
avveckla fjärrvärmecentralen i Fristad.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 138 mnkr.
Deponicell 1b.
Befintlig deponi 1 är i dag fullt utnyttjad och etapp 1B som byggdes 2013 och rymmer
100 000 m3 börjar nu också bli fullt utnyttjad. För att fortsätta kunna ta emot avfall,
förorenade massor, pannsand etc. måste vi bygga ut nästa etapp av deponin, etapp 1 B
Totala investeringsbehovet uppskattas till 8 mnkr.
Förbehandlingsanläggning Biogas.
Arbetsmiljön vid vår mottagningsstation av avfall har varit otillfredsställande under lång
tid och olika utredningar har genomförts såsom analys av luktproblem i form av partiklar,
mögeltillväxt samt lukt vid beredningen av material för produktion av biogasen. Dessa
förstudier har visat att vi bör bygga en ny förbehandlingsanläggning för att uppnå en
acceptabel arbetsmiljö och optimerad beredning av materialet. Vi ansökte till
Naturvårdsverket om klimatinvesteringsstöd för en ny förbehandlingsanläggning och fick
den 1 juni 2016 beviljat stöd med maximalt 15, 6 mnkr.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 53 mnkr.
Utbyggnad fjärrvärme Viared.
I samband med att vi lägger sprinklerledning på Viared Västra kommer vi att lägga ner
fjärrvärme för framtida anslutning av företag som etablerar sig i området.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 23 mnkr.
Reinvestering av VA-ledningar i Lundaskog.
Sjömarken och Sandared försörjs med vatten via en ledning från Viared och en ledning
från Lundaskog. Ledningen förnyades delvis 2013 fram till Lundaskog
avloppspumpstation. Avsättningar gjordes på den nya delen av ledningen för en
fortsättning av ny ledning till Sjömarken.
Befintlig ledningen är delvis av gjutjärn från 1958 och har haft ett antal vattenläckor.
Förnyelsen behöver göras för öka redundansen och leveranssäkerheten till Sjömarken
och Sandared, få en kontinuerlig drift och leverans till Sjömarken och Sandared från två
håll
Totala investeringsbehovet uppskattas till 10 mnkr.
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Reinvestering av VA-ledningar i Sanlid.
Vattenledningen vid Sandlid är från 1974 av segjärn, dim 400. Ledningen har haft tre
läckor. Ledningen är en prioriterad matarledning och central för dricksvattenförsörjningen
i området.
För att säkerställa driftsäkerheten kommer reling av vattenledningen från förgreningen
fram till Sandlidsgatan att genomföras. Dimensionen på ledningen får inte minskas
nämnvärt, varför form passat rör ska användas vi reliningen
Totala investeringsbehovet uppskattas till 3 mnkr.
Utbyggnad sprinkler Viared.
Önskemål har inkommit från Borås Stad att tillhandahålla sprinklervatten till området
Viared Västra. Området kommer att matas från två håll för att kunna upprätthålla
redundans.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 9 mnkr.
Omvandlingsområde Kullasand.
Befintlig bebyggelse i Kullasand har idag enskilt vatten och avlopp. Risk för sanitär
olägenhet i området har påtalats. Området skall införlivas i det kommunala
verksamhetsområdet för VA. Vatten och avloppsledningar byggs då ut i området och
ansluts till befintliga VA-ledningar i Fristad.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6 mnkr.
Processombyggnad Dalsjöfors vattenverk.
Dalsjöfors vattenverk är i behov av ombyggnad av luthanteringen som inte uppfyller
dagens krav på arbetsmiljön. Vi kommer att byta UV-ljus och sätta in ny filterlösning för
att säkra kvalitén på dricksvattnet i Dalsjöfors.
Totala investeringsbehovet uppskattas till 6 mnkr.
Säkerhetsåtgärder på bolagets anläggningar
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 2008:13 har en säkerhetsanalys gjorts med avseende
på VA -anläggningarnas skalskydd mm till hinder mot sabotage och annan skadegörelse.
Syftet är att förhindra obehörigt tillträde till bolagets samhällsviktiga anläggningar.
Förstudien startades upp under 2012 och de planerade åtgärderna uppskattas i dag till
en total kostnad av 11 mnkr.
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 1 mnkr (totalt 11 mnkr).
Vattentäkt Dalsjöfors
Befintlig reservbrunn i Dalsjöfors, har sedan den anlades 1989 uppvisat kvalitetsproblem
och igensättningar. Osäker kapacitet och otillfredsställande vattenkvalitet medförde att
vår VA verksamhet beslutade söka läge för ny reservbrunn. Den skall anläggas vid
befintlig brunn i Dalsjöfors och vara en ny reservbrunn och den gamla tas då ur drift. I
2013 års investeringsbudget togs 3 mnkr upp för detta projekt. Under projekteringen har
bl.a. förhandlingar med markägare och tillståndsprocessen visat sig mer omfattande än
vad som uppskattades i förstudien. Den totala projektkostnaden beräknas i dag till 6
mnkr.
Investeringsbehovet för 2017 uppskattas till ytterligare 3 mnkr.
Övrigt
Beräknade inköp av reservdelar, inventarier mm. Beslutas med avseende på behov i
varje enskilt fall.
Totala investeringsbehovet beräknas uppgå till maximalt 4 mnkr.
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Konto2
Intäkter

Externa	
  kostnader

Lönekostnader

Avskrivningar
Räntor
Interna	
  kostnadsfördelningar

Totalsumma

Projekt
100001
200000
200003
200004
200005
200006
300000
300001
300003
100001
110001
110002
200000
200003
200004
200005
200006
300000
300001
300004
110001
110002
200005
300001
110001
100001
110001
200003
200004
200005
300001

Projekt	
  (T)
Finansiella	
  kostnader
Utlandsprojekt
ICLD	
  Sustainable	
  Palu
Green	
  and	
  Clean	
  Bay	
  area	
  Palu
Management	
  and	
  coordination	
  Palu
Kenya
Div.	
  Projekt
Vinnova
Studiebesök
Finansiella	
  kostnader
Administration	
  VD
Administration	
  Styrelse
Utlandsprojekt
ICLD	
  Sustainable	
  Palu
Green	
  and	
  Clean	
  Bay	
  area	
  Palu
Management	
  and	
  coordination	
  Palu
Kenya
Div.	
  Projekt
Vinnova
Sjuhärads	
  kommunalförbund
Administration	
  VD
Administration	
  Styrelse
Management	
  and	
  coordination	
  Palu
Vinnova
Administration	
  VD
Finansiella	
  kostnader
Administration	
  VD
ICLD	
  Sustainable	
  Palu
Green	
  and	
  Clean	
  Bay	
  area	
  Palu
Management	
  and	
  coordination	
  Palu
Vinnova

Värden
Utfall	
  tom	
  aug
2016
-‐5,51	
  
0,00
168	
  051,00
141	
  563,00
227	
  345,51
0,00
0,00
272	
  120,00
0,00
-‐2	
  290,00	
  
-‐122	
  814,56	
  
-‐56	
  786,29	
  
-‐3	
  503,25	
  
-‐63	
  051,00	
  
-‐93	
  263,00	
  
-‐95	
  726,35	
  
0,00

Summa	
  av	
  Budget
2016
2017
0,00
300	
  000,00
500	
  000,00
500	
  000,00
450	
  000,00
275	
  000,00
200	
  000,00
0,00
20	
  000,00
-‐15	
  000,00	
  
-‐540	
  000,00	
  
-‐124	
  000,00	
  
0,00
-‐332	
  000,00	
  
-‐500	
  000,00	
  
-‐241	
  200,00	
  
-‐216	
  200,00	
  

950	
  000,03
498	
  800,03
500	
  000,03
450	
  000,00
500	
  000,03

-‐15	
  000,00	
  
-‐511	
  999,96	
  
-‐123	
  999,97	
  
-‐525	
  000,00	
  
-‐332	
  000,03	
  
-‐500	
  000,03	
  
-‐241	
  200,00	
  
-‐150	
  000,00	
  

-‐167	
  885,98	
  
2	
  700,00
-‐785	
  433,59	
  
-‐11	
  032,83	
  
-‐6	
  669,16	
  
-‐27	
  412,20	
  
-‐14	
  025,28	
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Syfte
Verksamhetsplanen är ett av de viktigaste styrande dokumenten för BWR´s verksamhet.
Handlingplanen skall ange inriktningen av verksamheten det kommande året samt reflektera hur
styrelsen ser på utvecklingen de därpå följande åren. Verksamhetsplanen utgör grunden för
kommande års budget. Verksamhetsplanen omrövas minst en gång per år och beslutas av styrelsen
och bekräftas av BEM, bolagets ägare.

Bakgrund och strategiska utmaningar
Bakgrund
Boras Waste Recovery AB (BWR) bildades under våren 2014 som ett helägt dotterbolag till Borås
Energi och Miljö. Bolaget samverkar nära med, förutom moderbolaget, Borås Stad, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut och Högskolan i Borås (Samverkansparterna), vilka också är
representerade i styrelsen. Samarbetet är reglerat genom ett savtal.
Samarbetet mellan ovanstående aktörer har dock funnits sedan flera år tillbaka i tiden och man har
gemensamt genomfört ett antal projekt i bl a Indonesien och Brasilien. 2014 tog Borås Stad beslutet
att starta ett dotterbolag till Borås Energi och miljö för att fomarlisera Borås stads del i samarbetet.
SP och HB finns representerade i styrelsen. Vid bildandet tillfördes 500 000 kr i aktiekapital samt en
kredit från Borås stads internbank på 3 000 000 kr för att överbrygga tidsskillnaden mellan
genomförande av projekt och utbetalning av ersättningar.
Enligt Ägardirektivet ska Bolaget samordna kunskap och erfarenhet inom resursåtervinning,
avfallshantering och energiförsörjning för att tillhandahålla sådan kunskap, erfarenhet och i
förekommande fall varor, huvudsakligen för export. Bolaget ska sprida svensk miljökunskap och
teknik på en internationell marknad för att finna långsiktigt hållbara och kretsloppsinriktade
lösningar. I första hand skall projekt drivas i regioner som ligger i linje med svensk utvecklingspolitik.
BWRs uppfyller detta genom:




bygga relationer för att i samverkan skapa förutsättningar för att driva långsiktiga projekt
vars syfte är att skapa hållbara lösningar för avfalls-och energiflöden i städer
öppna dörrar för svenska små och medelstora miljöföretag.
bidra till Samverkansparternas verksamhet genom kontaktskapande, personalutveckling,
varumärkesbyggande mm.

Inom internationella projekt, speciellt på miljöområdet och inom resursåtervinning, är problemen
ofta komplicerade vilket kräver olika erfarenheter och kunskap för ett hållbart och långsiktigt
resultat. Under 2015 har de genomförda projketen utvärderats. Det har resulterat i utarbetandet av
ett delvis nytt affärskoncept, Added Value Business (AVB). Detta beskriver hur BWR bygger
internationella projekt för att addera värde till våra Samverkanspartners och kunder samtidigt som
affärsmöjligheter skapas för svenska bolag. Konceptet har under 2016 beskrivits och marknadsförts
för såväl nationella som internationella intressenter och har emottagit väl.
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Strategiska utmaningar
BWR är ungt som företag och har ett antal stora strategiska utmaningar att tackla varav de viktigaste
är:
1. Finansiering. Vid bildandet av bolaget tillfördes inga medel för att bekosta uppbyggandet av
verksamheten. Baskostnaderna (lokaler, admin, juridik, styrelse, resor utanför uppdrag etc)
bekostades tidigare av Samverkansparterna, men i och med bildanded av Bolaget hamnar
dessa kostnader i Bolaget, utan att medel tillförts (aktiekapitalet kan ju inte förbrukas). För
att kunna utveckla bolaget behövs rörelsekapital tillföras. Bolaget har en Kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget på 3 000 000 kr som löper tom 2019 för att täcka underskott.
2. Affärsmodell. Fram till bildandet har bolaget i huvudsak fullgjort sin uppgift genom sk. ICLDfinansierade projekt. I och med att man skall täcka sina egna kostnader är det inte möjligt
att uteslutande bedriva ICLD projekt, då dessa definitionsmässigt går med underskott. ICLD
täcker endast direkta kostnader i projektet (resor etc) samt arbetstid i projektet. Arbetstid
täcks med maximalt 559 kr/tim, vilket inte ens täcker de pesonalrelaterade kostnaderna för
den typ av kompetens dessa projekt kräver, och än mindre alla baskostnader i bolaget.
Följdaktligen måste bolaget delvis omdefiniera sin affärsmodell för att kunna täcka sina
kostnader. Denna omdefinition innebär en allt större andel rent kommersiella projekt.
Under 2016 har en affärsmodell ”Added Value Buisness” utvecklats, för att realisera denna i
kommersiella projekt krävs ett politiskt beslut att BWR kan arbeta med denna modell.
3. Samverkanspartners. Vid bildandet av BWR fanns en stark samverkan mellan staden,
högskolan, SP och Borås Energi och Miljö. Dessa partners känner idag inte lika starkt
ägarskap efter det att BWR gått in som dotterbolag till BEM med 100% ägande av staden.
För att utveckla AVB och hitta en långsiktig finansiering behöver samarbetet mellan
partners stärkas och nya samverkanspartners behöver identifieras.

Vision
Vision
Borås Waste Recovery AB skall vara det självklara valet som samarbetspartner vid utformning av den
kretsloppsanpassade staden internationellt.
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SWOT
Styrkor





Affärskonceptet Added Value Business modell
Väl etablerade internationella nätverk
Gott rykte nationellt och internationellt
Stort förtroende kapital hos befintliga kunder och myndigheter/finansiärer

Svagheter





Stadens syfte och målsättning med bolaget är oklart
Stort personberoende
Bristande tillgång till tillräckliga resurser med rätt kompetens
Brist på finansiering (bidragsfinansiering täcker endast projekt)

Hot





Stort beroende av politiska beslut i Borås Stad och hos våra kunder
Lång tid mellan kontakt och betalning
Bristande betalförmåga hos kund
Risk för badwill situation på de marknader vi verkar på

Möjligheter





Behoven av våra tjänster är oändligt
Etablera Added Value Business model nationellt och internationellt
Skapa nätverk med teknikleverantörer, konsulter samt andra kommuner
Stärka BWR genom att tydliggöra det värde BWR skapar i Borås regionen
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Bolagets strategiska inriktning 2017 och framåt
Baserat på bolagets nuvarande situation, de ovan beskrivna strategiska utmaningarna samt
ovanstående SWOT, kommer bolaget att i viss mån ändra sin inriktning fr.o.m. 2017. I huvudsak
innebär detta en förskjutning från ICLD projekt gentemot kommersiella projekt samt andra projekt
där full kostnadstäckning kan fås. Drivkraften för detta är både att bolaget ser en affärsmöjlighet i
detta och att man därigenom uppfyller ägarens krav på att vara självfinansierande. Men även att
detta öppnar upp för nya samverkansformer.
Genom samverkan mellan kommun, näringsliv, institut och akademi sk Triple Helix, skapar Borås
Waste Recovery långsiktiga relationer som öppnar upp för samarbeten med motsvarande
organisationer på valda marknader. Detta har varit, är och kommer att vara grunden för BWR´s
verksamhet. I huvudsak kan detta ske genom tre typer av projekt




ICLD projekt vilket dominerat hittills
Övriga projekt där BWR får kostnadstäckning för kostnader utöver lönerelaterade kostnader
Kommersiella projekt innebärande att BWR kan ta betalt utifrån det värde man tillför
istället för som ovan baserat på de resurser man ställer till förfogande

Den nya inriktningen innebär alltså en förskjutning från ICLD projekt mot övriga projekt och
kommersiella projekt. Förutsättningarna för att finna Övriga projekt har ökat avsevärt i och med de
lyckade och uppmärksammade projekt bolaget genomfört i bl a Indonesien. Här handlar det om att
sprida kunskapen om BWR och dess verksamhet samt arbeta med att finna finansiering för lämpliga
projekt.
Under 2017 kommer styrelsen ge VD i uppdrag att identifiera fler samarbetsmöjligheter inom
regionen och nationellt. I det internationella arbete som bedrivits har det blivit tydligt att Sverige
behöver samverka på ett annat sätt än tidigare för att öka svensk export av miljöteknik och
kunskapsöverföring.

6

Added Value Business – kommersiella projekt
Added Value Buisness Model (AVB) skapar förutsättningar för kunskaps-och tekniköverföring som
genomsyras av holistiska värden, miljö, sociala frågor, ekonomi och politik. Ledarskap är en
grundsten för hållbara resultat som tillsammans med att svensk teknik skapar förutsättningar för en
ekonomisk utveckling hos kunden.
Genom möten mellan människor byggs förtroende som i sin tur ligger till grund för en hållbar
utveckling, inte bara ett tekniskt projekt.

I AVB adderar BWR värde till svenska företag genom att vara den sammanhållande länken som
garanterar AVB i hela affären. Genom att trovärdigt kunna erbjuda AVB stärker det svenska företaget
sin konkurrenskraft internationellt och kan nyttja BWR´s tidigare projekt som positiva referenser.
Som underkonsult till företagen får BWR betalt för sina tjänster på kommersiella vilkor.
BWR har fått mycket positiv feed-back kring AVB i diskussioner med olika potentiella intressenter.
För att få en kontinuitet i processerna och successivt bygga upp IP och know-how krävs att
kunskapen och kompetensen kring denna modell finns i BWR.
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Strategiska slutsatser
Med denna strategiska inriktning för 2017 och framåt behöver bolaget fokusera på:
Utveckla samverkan regionalt och nationellt
För att realisera strategin krävs ett större nätverk och fler aktiva samverkanspartners. Ambitionen är
att i första hand samverka inom Västra Götalands region, men även att bidra till att bygga nationellt
nätverk för att öka svensk export inom avfall och återvinning.
Kommunicera resultat
Idag finns inga strukturerade former för att kommuncera de resultat som bolaget uppnått i tidigare
projekt. Ett mer systematiskt arbete med detta krävs för att bygga de nätverk som är avgörande för
realisationen av ovanstående strategi.
Få tillgång till rätt resurser från samarbetspartners och andra intressenter
Basen för Bolaget kommer även fortsättningsvis vara Samverkansparterna. Olika aktiviteter behövs
för att stärka denna relation samt säkerställa att deras kompetens kan användas i modellen ovan. I
tillägg söks samarbeten med andra parter inom affärssegmentet, såväl privata som offentliga aktörer
Stödfunktioner till bolaget
Idag är det endast en VD anställd i bolaget som hanterar all administration kring bolaget såväl som
projekten. Skall vi realisera ovanstånde strategi krävs att en omfördelning av arbetsuppgifter kan ske
genom anställning av en projektledare. Hur samverkan med moderbolaget ska se ut gällande adm
stöd/ekonomi stöd till BWR behöver tydliggöras och avtal signeras.
För att kunna säkra kompetens och anställa personer behöver det tydliggöras hur moderbolaget
stöttar bolaget med nödvändiga funktioner såsom HR, IT mfl.
Säkerställa kompetens
För att säkerställa att rätt kompetens byggs upp i Bolaget, att det finns en kontinuitet samt att man
förmår utveckla affären, krävs en kritisk massa. Denna kritiska massa behövs också för att Bolaget
skall kunna bli självfinansierande och bedömning är att det krävs en projektledare 2017 och
ytterligare en 2018 (denna utveckling förutsätter även ett starkare samarbete med
samverkanspartners och andra intressenter) för att uppnå en storlek där marginalerna på projekten
bekostar baskostnaderna i bolaget. Under 2017 handlar det om att bygga basen för en sådan
expansion som sedan förväntas ske. Denna uppbyggnadsfas kommer dock att kräva ägarfinansiering,
då bolaget inte räknar med att bli självfinansierande förrän 2018/2019.
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Aktiviter 2017
Ovanstående resulterar i att det krävs ett fokus på följande aktiviteter under 2017.
Aktiviteter 2017
Politiskt beslut kring stadens målsättning med BWR
Långsiktig finansiering av Bolaget

Resurser
Styrelsen
Styrelsen

Utveckla samverkan regionalt och nationellt
Utveckla relationer i Indonesien
Utveckla relationerna i Vietnamn utifrån DaNang
Utveckla samarbeten i Kenya
Identifiera nya marknader
Stärka samverkan med samverkanspartners
Identifiera finansieringsmodeller kopplade till AVB
Fortsätta stärka BWR som varumärke lokalt,
regional, nationellt och internationellt
Nyckeltal
Identifiera rätt kompetens för bolaget

Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica
Jessica

Mätning
Beslut
Balanserad
budget
Avtal
Ett nytt projekt
ICLD projekt
ICLD projekt
Nya projekt 2018
Avtal
N/A
Media

Jessica
Jessica

Nyckeltal framme
Person engagerad

Ekonomisk plan
Resultat
tkr
År
2016
2017
2018
2019

ICLD
1 800
2 400
2 000
2 000

Intäkter
AVB
Övriga
200
300
400
100
1000
1000
1500
1500

Totalt
2 300
2 900
4 000
5 000

Kostnader

Resultat

3 600
4 100
4 800
5 000

-1 300
- 1 200
- 800
0

Antal
anställda
1
1.5
2.5
3

Investeringar
Inga investeringsbehov identifierade.

Nyckeltal
I Handlingplanen för 2016 finns en punkt att utveckla nyckeltal för BWR´s verksamhet. Hittills har inte
fokus varit på detta, men i och med att den nya startegin nu läggs fast är det ett viktigt arbete. Syftet
med BWR är inte att tjäna pengar utan mer relaterade till sociala och miljömässsiga värden. Att
arbeta fram nyckeltal för detta samt vilken nytta BWR gör för Borås är avgörande för att motivera
och sälja in Bolaget.
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Behov stödjande funktioner
HR/löner
Som ett helägt dotterbolag i BEM koncernen skall moderbolaget inkludera BWR i det ordinarie HR
arbetet. BEM´s HR funktion bör ha samma uppdrag gentemot BWR som mot alla andra
verksamheter. Lönehantering av BWR´s anställda skall hanteras av BEM.
Särskilt viktigt är att detta även innefattar möjligheterna för anställda i BWR att delta i utbildningar
och sociala sammanhang etc.
Ekonomi vs halvtid, årsredovisning,
Pga av verksamhetens speciella karaktär och de många kontakterna inom projekten är det av yttersta
vikt att samarbetsavtal kring redovisningstjänster skrivs på mellan BEM och BWR. Det är också viktigt
att ansvarig person för BWR inom BEM kommer in som controller i projekt och att projektbudget
används för att täcka dennes kostnader där så är tillämpligt.
Juridik
Juridisk support av löpande karaktär hanteras lämpligen inom BEM. Krävs mer specialiserad juridisk
kompetens upphandlas denna direkt av bolaget.
Kommunikation
Ett samarbete mellan BWR och BEM behöver utvecklas då ex Bolagets hemsida är kopplad till BEM
osv.
När det gäller intern kommunikation är det viktigt att BWR inkluderas i BEM´s information och att
BWR håller BEM upppdaterade om relevanta händelser.
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ELNÄT OCH STADSNÄT –
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
ETT MODERNT LIV
Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande
el- och kommunikationsnät i Borås Stad.
Det gör vi genom att tillhandahålla en stabil plattform
för fri konkurrens på elmarknaden, samt att utveckla
konkurrensen på såväl privat- som företagsmarknaden
inom datakommunikation.
Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och
syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa ägardirektiv.
I ägardirektivet framgår också att vårt långsiktiga
uppdrag när det gäller affärsområde Stadsnät
omfattar fiberanslutning av alla boråsare.
Håkan Engblom, vd Borås Elnät AB.
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Håkan Engblom,
vd på Borås Elnät AB

INLEDNING
Syfte med verksamhetsplanen
Denna handling ska ses som ett övergripande styrdokument
för bolagets verksamhet samt utgöra ett beslutsunderlag för
bolagets styrelse och ägare.
Bolagets uppdrag
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås Elnät AB
främst för att trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. Vårt uppdrag är att säkerställa ett väl fungerande
el- och kommunikationsnät i Borås Stad. Det gör vi genom
att tillhandahålla en stabil plattform för fri konkurrens på
elmarknaden, samt att utveckla konkurrensen på såväl
privat- som företagsmarknaden inom datakommunikation.
Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder under iakttagande
av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten
och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa
ägardirektiv. I ägardirektivet framgår också att vårt långsiktiga uppdrag när det gäller affärsområde Stadsnät omfattar
fiberanslutning av alla boråsare.
Verksamhet och organisation
Elbranschen befinner sig i stark utveckling och är en självklar
aktör i samhällsbyggandet, en framtidsbransch som genom
våra investeringar skapar jobb och tillväxt. Inom IT-infrastruktur är vi en lika självklar aktör, men med en annan typ av
omvärldspåverkan. Uppdraget är dock detsamma – att uträtta
affärsmässig samhällsnytta.
Vi ska fortsätta att utveckla vår personal genom riktade
utbildnings- och utvecklingsinsatser inom branschrelaterade
ämnesområden men också inom till exempel miljö, ledning/
styrning och IT. Kombinationen av ett gott ledarskap och
engagerade medarbetare driver fram nya lösningar. Det
4
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skapar nya möjligheter för ökad produktivitet som långsiktigt
stärker bolaget och medarbetarnas utveckling och trivsel.

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL
Vad vi vill åstadkomma
Vi jobbar aktivt med vår vision och affärsidé och har genomfört
ett omfattande arbete som syftat till att uppdatera företagets
långsiktiga vision, formulera en ny affärsidé och uppgradera
vår målbild. Vi tolkar våra ägardirektiv och omsätter dessa till
vad vi ska göra samt hur och när. Detta arbete handlar främst
om att beskriva hur vi genomför vårt uppdrag och vi har nu
skapat ett system som beskriver vad vi vill åstadkomma.
Vår vision är:
Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag.
Vår affärsidé är:
Borås Elnät ska tillhandahålla en stabil infrastruktur och en hög
servicegrad genom lokal närvaro och ett proaktivt bemötande.
Varför service?
Vi är sedan länge ett framstående teknikföretag i båda våra
affärsområden, våra anläggningar håller världsklass. Vi har en
mycket hög leveranssäkerhet och vi levererar ett stabilt
ekonomiskt resultat. Vi är också bra på att leverera en god
service till våra kunder, men här är ett område där vi vill bli
ännu lite bättre. Vi vill bli så bra att kunden skulle välja oss
om de kunde välja – och så bra att kunden väljer oss när de
kan välja. En viktig slutsats enligt vårt Teslaprojekt (Lean)
har också bäring på kundvård – att skala bort arbetsmoment
som inte tillför värde för kunden. Värde för kunden är det
slutliga målet.

Målhierarkier
En annan viktig del i arbetet är att formulera långsiktiga och
övergripande mål för verksamheten. Vi menar att det i grunden
finns två övergripande områden som är gemensamma för hela
bolaget där det är viktigt att sätta mål i konsekvens med
systemet. Det ena är vår arbetsmiljö, som huvudsakligen
handlar om våra medarbetares syn på denna. Målsättningen
är att nio av tio trivs på arbetsplatsen. Det andra området är
själva verksamheten, som är riktad utåt mot vår omvärld.
Målet är att nio av tio är nöjda med företaget. Här handlar
det om kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Under de övergripande målen kommer nedbrutna mål som
fastställs på en lägre nivå i organisationen. Slutligen definieras
aktiviteter som syftar till att stödja måluppfyllelse samt olika
metoder för uppföljning. Genomförda uppföljningar med
personalenkät och NKI/partnerenkät visar att vi har en liten
bit kvar innan målen är uppnådda.
Värdegrund
Värderingar är ett viktigt styrmedel för alla medarbetare.
De hjälper oss i våra dagliga handlingar, i våra kontakter med
kollegor och kunder, samt ger oss en vägledning i vårt beslutsfattande. Vi har de senaste åren haft ett nytt sätt att tänka
runt denna fråga och utvecklat ett koncept tillsammans med
all personal som innebär att vi tagit fram åtta nyckelord som
åtföljs av vardera två förklarande meningar. Fyra ord beskriver
hur vi vill vara och uppfattas externt och fyra ord för hur vi
vill förhålla oss till varandra internt.

Framtidsvision
Ovanstående faktorer bildar tillsammans ett system som
hänger ihop och samverkar på ett konsekvent sätt. Matrisen
nedan åskådliggör sambanden och visar hur vi tänker i stort.
Om man tänker framåt några år, på hur det ska fungera i
praktiken, måste man säkerställa att arbetet som genomförts
omsätts i praktisk nytta. Mål och värdeord används till exempel
i våra utvecklingssamtal och när vi sätter mål på individnivå.
Vårt förhållningssätt styr hur vi agerar i vardagen mot kunder
och samarbetspartners. Det betyder att vi startat det arbete
som syftar till att sträva mot visionen och därmed att utveckla
oss till att bli ännu mera kundorienterade.

”

Vi vill bli så bra att
kunden skulle välja oss
om de kunde välja – och
så bra att kunden väljer
oss när de kan välja.

Vår vision:

Borås Elnät är Borås bästa serviceföretag
ARBETSMILJÖ

VERKSAMHET

Medarbetare

Omvärld

9 av 10 medarbetare
trivs på arbetsplatsen

9 av 10 är nöjda
med företaget

Långsiktiga mål

• respektera
• uppmuntra
• ärliga
• samarbeta

• professionella
• trevliga
• tillgängliga
• hjälpsamma

Värdeord

Delmål arbetsmiljö

Delmål verksamhet

Nedbrutna mål

Företagsövergripande
• arbetsmiljö
• friskvård
• kommunikation
• ledarskap
• personalutveckling
• löner

Verksamhetsvis
• tillgänglighet
• leveranssäkerhet
• ekonomi
• servicenivå
• miljö
• samverkan

Påverkansfaktorer

Aktiviteter arbetsmiljö

Aktiviteter verksamhet

Aktiviteter

Medarbetarenkät
och PU-samtal

NKI-undersökning
och partnerenkät

Uppföljning
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MILJÖ

MARKNADSFÖRING OCH SPONSRING

ISO 14001-certifiering
Vi är sedan våren 2015 ISO14001-certifierade i enlighet med
det krav som våra ägare fastställt. Vi har skapat ett effektivt
verktyg för ett aktivt och levande miljöarbete. Utgångsläget är
fastställt, vi vet vad vi vill uppnå och vi har rutiner för uppföljning och avvikelsehantering.

Generell hållning
Bolagets marknadsföringsåtgärder utgår från en princip som
handlar om att varje insats ska motiveras från ett tydligt behov
och vara kopplad till andra aktiviteter som syftar till att nå en
definierad effekt. Det innebär att vi aldrig lämnar kontanta
bidrag till vare sig idrottsföreningar eller evenemang, men att
vi i vissa fall kan ställa upp med praktisk hjälp när det gäller
exempelvis Kretsloppet eller sommartorsdagarna. Motprestationen som vi kan tillgodoräkna oss är att vi ges tillfälle att
synas i ett positivt sammanhang under den aktuella aktiviteten.

Därför miljöcertifiering
Om alla verksamheter konsekvent minskade sin miljöpåverkan
skulle stora och omfattande förbättringar ske. Detta gäller
också små aktörer på det lokala planet som genom att göra vad
de kan för att förbättra sin miljöprestanda hjälper till med
arbetet. För vår del betyder det att vi genom ledningssystemet
får hjälp att på ett effektivt sätt dra vårt strå till stacken.
Miljöpolicy och miljömål
Vi har fastställt vår miljöpolicy som i sammandrag går ut
på följande:
Vårt miljöengagemang grundas på vår strävan att minska
Borås Elnäts miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra
processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera
föroreningar från verksamheten.
Fokus inom miljöarbetet ligger på att:
n
n
n

göra materialval som är resursmässigt besparande
välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor
förbättra hanteringen av farligt avfall.

Vi har fram till utgången av 2016 arbetat med tre miljömål som
vi fokuserat på att uppnå.
Minska bränsleförbrukningen med tio procent per körd
kilometer.
Målet är i skrivande stund ännu ej fullt utvärderat, men en
bränslebesparing om cirka sju procent har hittills uppnåtts.
Målet ska utvärderas.
n

Skaffa ökad kunskap om materialuppbyggnad och 		
tillsatser i de högspänningskablar som används i nätet.
Målet är uppnått. En utredning är genomförd och en
detaljerad rapport verifierar slutsatserna. Rapporten ska
användas som underlag vid upphandling och hantering av
kablar.

n

Minska antalet produkter och kemikalier som används
i verksamheten.
Målet är ej utvärderat och uppnått vilket betyder att det är
framflyttat till att gälla även 2017 och att arbetet fortsätter.

n

Företaget har under 2016 inrättat ett miljöråd som står under
ledning av företagets miljösamordnare. Rådet har inventerat
och reviderat verksamhetens miljöaspekter och kommer
under hösten 2016 att ur detta arbete fastställa 2017 års
målbild.
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SM-veckan 2017
Vi har tidigare varit engagerade i både SM-veckan och
O-Ringen och vi formerade vid dessa tillfällen mindre
interna projektorganisationer för att kunna hantera alla olika
önskemål om både elanslutning och fiberuppkoppling till
olika tävlingsområden och till SVT. Vår generella hållning är
att vi hjälper till med rådgivning, planerar, installerar och vid
behov underhåller anläggningarna och debiterar sedan en
skälig kostnad för detta.
Inför SM-veckan, som ska arrangeras i Borås sommaren
2017, har vi från vår ägare fått instruktioner om att tillämpa
ovanstående modell men med en subvention i prissättningen.
Den uteblivna intäkten ser vi som en kostnad som i någon
mån påverkar vårt resultat och då det i skrivande stund inte
går att uppskatta omfattningen kommer vi i efterhand att
göra en uppföljning av utfallet. Vår förhoppning är att våra
varumärken i och med detta får en positiv exponering under
tävlingsveckan.

INTERNKONTROLL OCH KRISHANTERING
Förebyggande arbete
Vi jobbar sedan många år mycket aktivt med att motverka
och försvåra oegentligheter och brottslighet genom riskmedvetenhet och god internkontroll. Vi har en väl fungerande
modell för hur vi identifierar, bedömer, hanterar och följer
upp risker i vår verksamhet. Identifierade riskfaktorer i ett
stort antal olika områden bedöms ur både ett sannolikhetsperspektiv och ett skadeverkningsperspektiv. Detta ger ett
antal påverkbara punkter som vi arbetar med att åtgärda eller
förbättra samt ett antal opåverkbara bevakningspunkter som
vi noga följer. Vi är också noga med att informera vår personal
om våra regelverk och om hur man agerar om man känner sig
osäker på någon punkt.
Krisledningsplan och samordning i Borås Stad
Bolaget har en väl fungerande beredskapsorganisation för
störningar och avbrott i både el- och stadsnätet dygnet runt
årets alla dagar. Vid sidan av denna finns också en uppdaterad
krisledningsplan avsedd för extraordinära händelser samt en
organisation för denna. Syftet med krisorganisationen är att den
ska kunna aktiveras i andra typer av uppkomna krissituationer
vid sidan av eller parallellt med störningar.

Andelen vindkraft ökar varje år.
2015 kom 16,5 TWh av de totalt
159 TWh som producerades i Sverige
från vindkraftverken. Störst andel,
nästan hälften av elproduktionen, står
vattenkraften för.

PERSPEKTIV PÅ ELBRANSCHEN
Lokala förhållanden
Den svenska elbranschen är ett föredöme i ett europeiskt perspektiv. Vi driver på och stödjer utvecklingen mot ett samhälle
som använder en allt större andel koldioxidneutral el, idag
cirka 97 procent. Vi vill ta aktiv del i att skapa goda förutsättningar för etablering av infrastruktur för laddning av elfordon,
att underlätta för kunder som vill driva mikroproduktion av
el i egen regi samt att alltid vara en god rådgivare i energibesparingsfrågor.
Borås Stads starka utveckling leder till att nya bostads- och
industriområden samt nya väg- och järnvägssträckningar
etableras. Vårt systerbolag Borås Energi och Miljö har
stadens genom tiderna största enskilda uppdrag, att bygga
EMC, Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Allt sammantaget leder detta till en omfattande utbyggnad av nätområdet
och mycket stora investeringar som långsiktigt kan komma
att försämra bolagets lönsamhet. Vi ser dock mycket positivt
på att vara en del av expansionen i Borås.
Leveranssäkerhet, livslängd och ekonomi
En annan faktor som både direkt och indirekt styr vår lönsamhet är hur vi upprätthåller vår leveranssäkerhet. Grundpelaren
är att bygga rätt tekniska lösningar. Förebyggande underhåll,
hög driftkompetens och god beredskap är sedan det som i
längden säkerställer vår leveranskvalitet.
Att i investeringsbesluten välja teknisk utrustning av hög
kvalitet ger lång livslängd och i förekommande fall låga
energiförluster. Det är såväl miljömässigt som samhälls- och
företagsekonomiskt riktigt och bidrar till god resurshushållning, trots ett ibland något högre inköpspris. Val av hög
kvalitet resulterar också i att vi många gånger kan utnyttja
våra anläggningar bortom den ekonomiska avskrivningstiden,
något som dock ibland kan komma i konflikt med samhällsutvecklingen. Tyvärr så har Energimarknadsinspektionen

förändrat villkoren för beräkning av elnätsbolagens kapitalbas
i den nya regleringsmodellen. Detta får negativ inverkan på
ovanstående tankesätt då värdet av att utnyttja avskrivna
anläggningar minskar.
Risker i verksamheten
Krav från myndigheter
Under de närmaste åren kommer Borås Elnäts verksamhet
sannolikt att behöva anpassas för att möta förändringar som
just nu diskuteras inom vår bransch. I ett EU-perspektiv vill
man skapa en större internationell enhetlighet och det
innebär nya regelverk och därmed risk för stora förändringar
för oss som elnätbolag. Tanken på en gemensam nordisk
elmarknad kommer säkert att följas av en europeisk. Tyskland,
som successivt stänger ned sin kärnkraftsproduktion till förmån för intermittent elproduktion, måste kunna köpa baskraft
utifrån och detta ställer krav på större harmonisering av hela
elförsörjningen i Europa.
Nätkoder
Regelverket Network Codes är ett resultat av detta och målet
är att säkerställa en mer integrerad marknad med en bibehållen trygg elförsörjning. Man syftar till att åstadkomma en
ökad konkurrens till fördel för både konsument och företag
samt att kunna öka andelen förnybar el i Europa utan att
äventyra stabiliteten och balansen i elsystemet. Regelverket,
som på svenska kort och gott kallas nätkoder, består av ett
antal bindande föreskrifter. Några av dessa är redan fastställda
och gällande, medan andra ska förhandlas fram och beslutas
om under de närmaste åren. Dessa nya förhållanden kommer
successivt i ökad grad att påverka svenska elproducenter, elnätsföretag, elhandlare, tillverkare av utrustning samt energikonsumenter på ett ännu ej fullt ut klarlagt sätt.
Nordisk slutkundsmarknad
De nordiska energiministrarnas vision att öppna hela Norden
i en gemensam elmarknad, och att kunden därmed fritt ska
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kunna välja leverantör i hela området, är en tanke som bolaget
ställer sig bakom. Den svenska regeringen förbereder också
beslut och regelverk för att genomföra utvidgningen även om
processen förefaller att gå långsamt.
En kontakt för kunden
En förändring som anknyter till Nordisk slutkundsmarknad,
och som vi däremot är mycket kritiska till, är principen ”En
kontakt för kunden” eller Supplier Centric Model, SCM som
den heter internationellt. Idag fakturerar nätbolagen och elhandlaren sina kunder separat och man menar nu att kunden
i fortsättningen endast ska ha en leverantörskontakt och då med
elhandlaren. Det betyder att nätbolagen förlorar kontakten med
kunden och därmed möjligheten att med lokalkännedom och
engagemang på ett enkelt sätt kunna lösa problem som uppstått.
Det politiska syftet med förändringen är att underlätta för
kunden, men branschen menar att det kommer att bli motsatt
effekt. Processen går även här långsamt, men trots att det
framkommit mycket kritik i denna fråga kan SCM komma
att genomföras inom en femårsperiod.
Förhandsregleringsmodell
Den 1 januari 2012 ersattes den gamla nätnyttomodellen
med en ny så kallad förhandsregleringsmodell för åren
2012 – 2015. Den reglerar vår taxenivå i förväg i stället för i
efterhand som var fallet tidigare. En intäktsram fastställs och
ger ett tak för bolagens intäkter från elnätverksamheten. Vi
förväntade oss en ram i paritet med nivån som tidigare
medgivits i nätnyttomodellen men den som EI slutligen
meddelade blev väsentligt lägre. Man hade i sista stund
ändrat beräkningsprincipen utan föregående kommunikation.
Detta reagerade vi och många andra nätbolag skarpt emot
och överklagade 2011 beslutet i en process som nätbolagen
våren 2015 slutligen vann i högsta instans.
Regleringsperiod 2016–2019
Från och med den första januari 2016 har vi en ny regleringsperiod att förhålla oss till och vi är även denna gång starkt
kritiska till hur Energimarknadsinspektionen hanterar sitt
uppdrag. I underlaget för uträkning av intäktsramen har EI
använt en väsentligt lägre kalkylränta, så kallad WACC, än
vad Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i domen från
2015. Man har också ett effektiviseringskrav i modellen, som
vi bedömer vara så komplicerat att vi inte kan förhålla oss till
principen.
Detta är faktorer som kan komma att påverka framtida
regleringsperioder och vi har därmed överklagat beslutet även
denna gång. Vi menar att EI inte kan frångå domstolens beslut
och att det för framtiden, med tydlighet och transparens,
måste fastställas vilka principer som gäller. Det är mycket
viktigt att vi till slut får förhållanden som vi långsiktigt kan
förhålla oss till då vår planeringshorisont sträcker sig över
väldigt många år. EI har efter erfarenheter från den pågående
rättsprocessen begärt att fler grundläggande förutsättningar
för regleringsmodellen ska fastställas i lag och förordning och
man har från regeringen också fått ett utökat bemyndigande.

8

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017

PERSPEKTIV PÅ STADSNÄT
Bakgrund
Affärsområde Stadsnät fick i början av 2000-talet uppdraget
från ägaren att utveckla en infrastruktur för datakommunikation i Borås Stad. Uppdraget har via skoldatanät och tjänsteleveranser under varumärket Bornet landat i ett väl utbyggt
stadsnät med hög kapacitet och fri konkurrens. En ny
kommunikationsplattform har sedan några år etablerats för
det öppna stadsnätet under varumärket SplitVision.
Affärsområdet har genom åren investerat omkring två hundra
miljoner kronor i nät och kundanslutningar och har genererat
en ökande avkastning som successivt återbetalat det negativa
resultat som naturligt uppstår då en ny infrastruktur byggs upp.
Regeringens bredbandsmål 2020
Sveriges regering har formulerat en målbild för hur de vill
se en utbyggnad av fibernät de närmaste åren. I Bredbandsstrategi för Sverige slår regeringen fast följande mål:
n
n
n

Sverige ska ha bredband i världsklass.
År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband.

SplitVisions uppdrag – projekt Bredband 2020
Borås Stad önskar uppnå målen och gav under hösten 2013
Borås Elnät och affärsområde Stadsnät i uppdrag att utreda
möjligheter och konsekvenser av ett projekt som går ut på att
bygga ut fibernätet så att målet kan uppnås. Efter utvärdering
av den upprättade affärsplanen och moget övervägande fattade
Kommunfullmäktige i augusti 2014, på rekommendation av
Kommunstyrelsen det, enligt Kommunstyrelsens ordförande,
historiska beslutet att uppdra åt bolaget att genomföra
projektet. Såväl bolagsstyrelse som Kommunstyrelse och
Kommunfullmäktige var rörande överens om att det är
viktigt att ”offentligheten” kan behålla ägandet över en del av
denna viktiga infrastruktur och bidra till en sund konkurrens
till fördel för stadens invånare.
Man kan konstatera att detta är ett av de största investeringsbesluten i Borås Stads historia med en beräknad investeringsvolym på upp till 480 miljoner kronor under de sex åren
fram till och med 2020. Skälet till omfattningen är att det
är mycket kostsamt att förlägga fiberkabel i stadsmiljö med
avstängningar, grävning och markåterställning. Risken i
investeringen är däremot måttlig då varje enskild meter
nedgrävd fiberkabel behåller sitt värde och går att avyttra om
skäl skulle uppkomma. Marknaden för fiberanslutningar kan
också bedömas som mogen och intresset är stort.
Bredband 2020-projektet startade efter KF-beslutet i augusti
2014 med planering, marknadsföring och införsäljning för att
efter tjällossning våren 2015 övergå i praktiskt arbete med
start från Sandared i väster och vidare in mot centrum. Resul-

Grävning för fibernedläggning på
Trandared i Borås.

tatet efter 2015 såg mycket bra ut med höga anslutningsgrader
i de olika stadsdelar som anslutits. En prissänkning blev därför
möjlig för 2016 och innebär nu ett mycket bra erbjudande
både när det gäller anslutningsavgift och priset för tjänster i
nätet med vår så kallade nätavgift medräknad.
Hösten 2015 registrerades ett nytt bolag knutet till Telia som
under oktober samma år började sälja sina tjänster i just de
områden där vi redan inlett vår bearbetning. Man drog därigenom nytta av marknadsföringsinsatser och information från
SplitVision och vi såg detta sätt att agera som mycket förvånande. Ytterligare en konkurrent har senare också etablerat
sig i Borås men på ett rimligare sätt och i mindre omfattning.
Konkurrensen har dock inneburit att en hel del kunder valt
att lita på de löften om bland annat snabb anslutning som
getts och därför valt en annan leverantör än SplitVision. Vi
kommer därmed inte att bygga till alla områden som var
planerade initialt, varför projektet kommer att vara färdigställt
mycket tidigare än planerat. Vi kommer inte heller att investera så mycket pengar som Kommunfullmäktiges ram tillåter.
Utbyggnadslagen
Vi har också en ny lag att förhålla oss till. Från och med den
1 juli blev direktivet från Europaparlamentet och Europeiska
unionens råd ”2014/61/EU - Åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
kommunikation” det så kallade ”Grävdirektivet” implementerat
i svensk lag. Den nya svenska lagen heter ”Lag 2016:534 –
om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät” och kommer i
folkmun att kallas för ”Utbyggnadslagen”.
Lagen skulle egentligen ha börjat gälla den 1 januari 2016
men blev försenad till att börja gälla 1 juli i stället. Innebörden
är att en nätägare i vissa lägen måste lämna ut information
om kommande byggplaner, medge samordning (samförläggning) i sina byggprojekt samt upplåta befintlig ledig kanalisation till bredbandsutbyggare som begär detta. Vi har under
sommaren 2016 mottagit en begäran från ovan nämnda

konkurrent med krav på att vi ska lämna ut information om
våra utbyggnadsplaner i Borås Stad de närmaste tolv månaderna. Man begär också samordning med våra utbyggnadsplaner i åtta större stadsdelar i Borås. Då den nya lagen
innehåller en rad oklarheter kan den aktuella begäran inte
bifallas utan en noggrann juridisk bedömning/prövning och vi
har anlitat en av Sveriges mest meriterade affärsjurister inom
området för att utforma vårt svar.
2017 – fokus på kunderna och på vårt uppdrag
Inför 2017 har vi fullt fokus på att fortsätta att göra ett så bra
jobb som möjligt. Vi har en hög och forcerad men realistisk
utbyggnadstakt och vi har goda resurser knutna till projektet.
Vi har i början av september 2016 offentliggjort ett antal nya
områden som kommer att fiberanslutas under 2017 där marknadsföring och försäljningsinsatser startas i slutet av 2016.
Vi hoppas att våra kunder ska uppskatta att vi:
n
n
n
n
n
n
n

är ett lokalt företag som det är möjligt att besöka personligen
är långsiktiga – vi kommer att äga och driva stadsnätet
under många år framöver
inte har vinstmaximering som yttersta mål för verksamheten
lämnar eventuella framtida överskott till våra ägare,
det vill säga invånarna i Borås Stad
har ett fint erbjudande när det gäller anslutningsavgiften
erbjuder ett bra pris på tjänster i nätet, även med vår
nätavgift på 39 kronor/månad medräknad
jobbar metodiskt och strukturerat med grävning och
anslutning i våra områden.

Mer om detta finns att läsa längre fram i verksamhetsplanen
under affärsområde Stadsnäts avsnitt.
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EKONOMI
Ekonomiavdelningen består av tre personer och ansvarar för
administration kring företagets ekonomihantering där bland
annat löpande redovisning, avstämnings-, budget- och
prognosarbete samt period- och helårsbokslut ingår. I
avdelningens uppgifter ingår även ansvar för de IT-system
som krävs för ekonomihantering och rapportering.
Resultatredovisning på affärsområdesnivå
Utöver redovisningen av bolagets totala resultat särredovisas
de båda affärsområdena Elnät och Stadsnät. Detta görs dels
för att leva upp till myndighetskrav på separat ekonomisk
rapportering för den tidigare kärnverksamheten eldistribution, och dels för att säkerställa och på ett tydligt sätt
kommunicera affärsområde Stadsnäts ekonomiska självständighet. Stadsnät är till skillnad från Elnät verksam på helt
kommersiella villkor och belastar inte i något avseende, eller
är beroende av, eldistributionsverksamheten.
Bolagets gemensamma funktioner för personal-, ekonomioch kundadministration samt intern IT är också avskilda
strukturer ur redovisningssynpunkt. Detta för att affärsområde Stadsnäts nyttjande och köp av dessa tjänster ska kunna
administreras och prissättas på ett marknadsmässigt sätt.
Borås Stad gav hösten 2014 bolaget och affärsområde
Stadsnät i uppdrag att till år 2020 nå regeringens mål om
tillgängligt bredband till en hastighet av 100 Mbit/s, för
minst 90 procent av kommunens invånare. Uppdraget har
ställt krav på en utveckling också av affärsområdets ekonomistruktur för att möta förändrade och mer krävande behov.
Arbetet med ytterligare förbättra denna struktur löper vidare
in i 2017 som en av ekonomiavdelningens viktigare uppgifter,
och det görs i samverkan med affärsområdets ledning.
Ekonomisk uppföljning
Successivt under åren 2015 och 2016 har fler nya månadsvisa
avstämnings- och periodiseringsrutiner etablerats i bolagets
redovisning och i affärssystemet Unit4 Business World
(tidigare Unit4 Agresso). Utvecklingsarbetet har syftat till att
ge budgetansvariga i organisationen åtkomst till anpassade
rapporter i QlikView-applikationer, vilka bygger på grunddata från affärssystemet. Dessa rapporter får under 2017 en
tillförlitlighet som nära nog kan jämställas med mer formellt
upprättade månadsbokslut. En uppgradering av affärssystemet sker under hösten 2016 till versionen Milestone 5.
Därefter finslipas strukturen och kompletteras våren 2017
med än mer utvecklade och användarvänliga verktyg i
QlikView för investeringsuppföljning. Också detta är ett
prioriterat arbete för ekonomiavdelningen.
Fortsatt utveckling av affärssystemet
Efter den uppgradering som genomfördes hösten 2016
väntar nästa steg för att nyttja systemets fulla potential.
Uppgraderingen ger åtkomst till ett väl utvecklat budget10
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och prognosverktyg, som efter förstudie och parameteruppsättning under andra kvartalet 2017 successivt beräknas tas
i bruk hösten 2017. Att leda implementeringen av det här
verktyget i bolaget har hög prioritet för avdelningen under
det kommande verksamhetsåret.
Den sedan tidigare etablerade förändringen av systemmiljön
för de initiala stegen i bolagets projektadministration färdigställs under hösten 2016, direkt efter genomförd uppgradering
av affärssystemet. I korthet handlar det om ett automatiserat
informationsutbyte mellan moduler i affärssystemet och
systemet Digpro Spatial vid nyuppläggning eller förändring
av projekt- och arbetsordrar. Funktionaliteten i den här
initiala lösningen utgör plattform och embryo till en mer
utvecklad och användarvänlig systemmiljö för den ekonomiska sidan av bolagets projektadministration. Ytterligare
steg för enklare och snabbare informationsuttag har planerats
för 2017, vilket är knutet till sedan tidigare uppsatta applikationer i systemmiljön QlikView. Genomförandet av detta står
högt på avdelningens prioritetslista för 2017.
Ekonomiavdelningens utveckling
Ytterligare ett viktigt mål för avdelningen under 2017 är att
slutföra de återstående steg som krävs för att avdelningen ska
leva upp till ett sedan tidigare fastställt krav på att utförandet
av återkommande ekonomiadministrativa rutiner av större
betydelse ska säkerställas. Kravet innebär att minst två medarbetare ska ha nödvändig kompetens för sådana uppgifter.
Avdelningens medarbetare har sedan ett par år tillbaka i en
mer fördelad omfattning än tidigare svarat för, och kommunicerat kring, de båda affärsområdenas och de administrativa
stödfunktionernas redovisningsstrukturer. Ett mer definierat
och fördelat proaktivt ansvar inom avdelningen har varit ett
starkt motiv bakom förändringen, men avsikten med den
tydligare arbetsfördelningen har också varit att budget- och
projektansvariga i bolaget ska ha en mer specifikt utpekad
kontaktperson vid ekonomiavdelningen för dialog kring
ärenden som berör det egna ansvarsområdet.
Detta förbättrar inte bara kvaliteten i bolagets ekonomiadministration, utan stärker också tydligheten och tillgängligheten. På så sätt höjs servicegraden mot såväl interna som
externa partners samt mot övriga intressenter i vår omvärld
som ägaren Borås Stad, revisorer och myndigheter med flera.
Förändringen ligger därmed helt i linje med bolagets vision
– att bli Borås bästa serviceföretag.
Ekonomiskt resultat 2017
Bolaget budgeterar för ett resultat på 72 mkr för 2017 med
en nettoomsättning på 291 mkr.

Våra öppna och ljusa lokaler ger goda
möjligheter till informella möten.

PERSONAL
Personalenhetens uppgift är att stödja och ge bästa möjliga
service till verksamhetens chefer och medarbetare i det operativa dagliga HR-arbetet och i det strategiska organisationsutvecklingsarbetet. Arbetsområden är bland annat utveckling
och uppföljning av personalpolitiska riktlinjer och interna
HR-processer, rekrytering, övergripande kompetensutvecklingsfrågor, lönebildning, löneadministration, tjänstepension
och försäkringar, lagar och avtal, fackliga förhandlingar,
arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård.
Speciella fokusområden under 2017 är:
Ledarskapsutveckling
Förutom individuella ledarskapsutvecklingsinsatser har flera
bolagsanpassade grupputbildningar genomförts de senaste två
åren. Under 2016 inriktade vi oss på repetition och samsyn
kring operativa interna processer och riktlinjer samt vilka förväntningar bolaget har på ledarskapet.
Under 2017 kommer dessa utbildningsinsatser att fortsätta.
Dessutom kommer bolagets ledarskap att fokusera kring
vidareutveckling av vision och värdegrund. Insatser som
ytterligare kan förstärka bolagets ställning som en attraktiv
arbetsgivare kommer också att prioriteras.
IT-system
Idag använder bolaget sig av ett utbildningsregister för registrering av utbildningar som varje medarbetare genomgår.
Registret, som är uppbyggt som en databas, fungerar relativt
bra men det finns ett behov av att göra det mer funktionellt
och lättanvänt. Utvärdering av andra system och genomförande av ett systembyte har varit planerad under en tid men på
grund av omprioriteringar av arbetsresurser har det skjutits
framåt i tiden. Målet är dock att genomföra detta under 2017.

Rekrytering
Under den senaste treårsperioden har ett stort antal nya
medarbetare rekryterats. Bolaget hade under 2015 det största
antalet rekryteringar på åtta år. Framför allt har rekryteringar
genomförts med anledning av behov att utöka affärsområde
Stadsnät till följd av projekt Bredband 2020.
Den expansiva utbyggnaden av elnätet, som resulterat i en
ökad arbetsvolym, i kombination med pensionsavgångar, har
under 2015 och 2016 inneburit ett flertal ny- och ersättningsrekryteringar till affärsområde Elnät.
Under 2017 förväntas rekryteringsvolymen plana ut för båda
affärsområdena.
Arbetsmiljö
En ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö, trädde
i kraft den 31 mars 2016. Innehållet i denna är inte helt nytt.
Även om bland annat föreskrifterna Kränkande särbehandling
och Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön upphävdes
i samband med den nya föreskriftens ikraftträdande, finns de
kvar i omarbetad form och ingår i den nya föreskriften.
Organisatorisk och social arbetsmiljö är en av flera delar inom
bolagets SAM-arbete. Med anledning av den nya föreskriften
utbildades chefer och skyddsombud 2016 och ledarskapsutvecklingen hade speciellt fokus på den sociala arbetsmiljön.
För bolaget är det viktigt med ett ”Hållbart arbetsliv” där bland
annat god samverkan, gott arbetsklimat, bra företagskultur och
god balans mellan arbetstid och fritid bidrar till medarbetarnas
upplevelse av att bolaget är en attraktiv arbetsgivare. Under
2017 är det därför fortsatt speciellt fokus på genomlysning av
den sociala arbetsmiljön i syfte att vidareutveckla den, alternativt förbättra där specifika behov finns.

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017

11

På kundtjänst finns tolv medarbetare som svarar på frågor
från våra elnäts- och stadsnätskunder och hanterar all
administration kring abonnemang och fakturor.

KUNDTJÄNST OCH MARKNAD
Kundtjänst är den avdelning som bistår med service till Borås
Elnäts båda affärsområden, Elnät och Stadsnät. Kunder är både
privatpersoner och företag – stora som små. Kundtjänst är en
viktig och central funktion och ofta kundens första kontakt med
företaget. Kontakten sker antingen via telefon, fysiskt besök hos
oss på Majorsgatan 5 eller digitalt (e-post eller Facebook).
Huvuddelen av kontakterna sker via telefon eller e-post.
Verksamhet på kundtjänst
Under perioden januari–september 2016 tog kundtjänst
emot nästan 17 000 telefonsamtal och den genomsnittliga
svarstiden var 15 sekunder. Det är ett mycket gott resultat
och vi har därmed sänkt svarstiden jämfört med både 2014
och 2015. Vårt uppsatta mål är att i genomsnitt svara på
under 60 sekunder. Detta mål har vi nått redan tidigare, och
resultatet har nu förbättrats ytterligare.
Bredband 2020 har genererat ett ökat intresse för bredbandsanslutning. Många kunder vill gärna diskutera och ställa frågor,
varför projektet medfört ytterligare belastning på vår kundtjänstavdelning. Under 2016 har vi därför haft två handläggare inhyrda från ett bemanningsföretag för att bättre kunna
möta den ökande samtalsmängden och vi ser att behovet
kvarstår under den fortsatta utbyggnadsperioden.
Alla fakturor till våra kunder förbereds på kundtjänst för att
sedan printas ut och postinlämnas alternativt skickas elektroniskt till våra kunders internetbanker. För tryck och distribution används en extern samarbetspartner. En stor utmaning
består i att få in alla mätvärden för att sedan kunna sammanställa dessa och skicka iväg fakturorna med så kort handläggningstid som möjligt. Blir fakturahanteringen några dagar
sen märker vi att kunderna efterfrågar sin faktura. Det är
positivt att kunderna är angelägna om att få sin elnäts-/
12
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stadsnätsfaktura, det tyder på hög betalningsvilja. Totalt
hanteras cirka 600 000 fakturor via kundtjänst varje år, varav
152 000 är e-fakturor.
Rätt kommunikation
Information är en utmaning. Dels ska vi kommunicera kring
sådant vi anser att våra kunder behöver känna till om oss och
vår verksamhet och dels ska vi följa ellagens krav. Enligt
ellagen är vi skyldiga att informera kunder vid bland annat
nyinflyttningar och leverantörsbyten om elleverans, vilka
rättigheter man har vid avbrott och annat som rör vårt avtalsförhållande med kunden. En viktig del i den kommunikationen sker via de utskick som görs till nytillkomna kunder varje
vecka, där vår informationsbroschyr distribueras tillsammans
med ett välkomstbrev. Totalt handlar det om mellan 400 och
1 000 utskick varje vecka. För kompletterande information
till våra kunder skickas vårt nyhetsbrev Upplyst ut några
gånger varje år tillsammans med fakturorna. Dessutom finns
all relevant information på vår webbplats.
Nöjd kundindex (NKI)
Under hösten 2016 genomförs ytterligare en NKI-undersökning och vi använder oss av Ipsos som också gjort dessa
undersökningar åt oss tidigare. Senaste undersökningen
gjordes 2014 och vi har som mål att 9 av 10 kunder ska vara
nöjda med Borås Elnät AB. Totalt 2 000 kunder blir kontaktade för en intervju och fokus vid årets mätning blir tillgänglighet, vilket är ett av våra värdeord. Vi ser fram emot
mätningen och att få ta del av resultatet. Vi kommer vid årets
undersökning också att vara tydliga med att vi som företag
har två affärsområden och vi vill veta angående vilket
affärsområde som kunden har varit i kontakt med oss. Frågan
ställs för att vi ska kunna få en tydlig uppföljning även på
affärsområdesnivå.

INTERN IT
Borås Elnät har, likt många andra kommunala el- och energibolag, en förhållandevis liten organisation men samtidigt ett
stort IT-beroende där flera komplexa system ska samarbeta.
Vi har arbetat aktivt och målmedvetet i flera år med att höja
och modernisera vår interna IT-struktur. Vårt mål är att våra
system ska hålla en hög nivå både när det gäller stabilitet och
flexibilitet. För att nå detta mål har vi arbetat med tre grundfilosofier – standardisera, automatisera och förenkla.
Standardisering för effektivare arbete
Standardiseringen innebär att Borås Elnät till så stor del som
möjligt använder standardsystem och att vi inte förlitar oss på
egenutvecklade eller udda program och system. Som exempel
har vi ett fåtal olika modeller/fabrikat av datorer, servrar och
skrivare. Vid uppgraderingar försöker vi hålla oss till samma
eller liknande hårdvara för att minska supportbehoven och öka
igenkänningsfaktorn för användarna. Uttalad standard finns
för mobiltelefoner, datorer, skrivare, servrar och switchar.
En hög nivå av standardisering gör det enkelt att automatisera
flöden som installationer, konfigurationer och uppdateringar
av program och operativsystem. Vi har avsevärt förkortat
tiden mellan beslutet att en anställd ska få en ny dator till att
den är redo att användas. Dessutom sköts numera nästan all
programinstallation och alla uppdateringar helt centralt,
vilket markant har minskat manuella fel vid dessa moment.
Förändringar av vår systemmiljö
Under 2016 har vi fortsatt arbeta med vår nätverksmiljö
enligt den plan vi formulerade i förra året. Vi står nu bättre

rustade att kunna motsvara de ökade krav som organisationen
har på stabil och flexibel IT-leverans. Vi har under våren och
sommaren 2016 även tagit över systemdriften av vårt affärssystem Agresso från Borås stad. Under hösten 2016 och
våren 2017 kommer vi att titta på vilka ytterligare system vi
kan ta över för att underlätta för framtida integrationer.
Sedan ett år tillbaka har vi separerat oss systemmässigt från
vårt systerbolag Borås Energi och Miljö. Det sista steget –att
även dela upp oss nätverksmässigt – tar vi nu och det arbetet
är förhoppningsvis avslutat vid årsskiftet 2016/2017.
För att förenkla för vår personal, som arbetar i ett flertal olika
system, har vi vid årsskiftet 2015/2016 köpt in en integrationsmotor vars uppgift är att integrera och automatisera en
del dubbelarbete som görs i onödan. Vi ser att denna kommer
bli en viktig pusselbit i framtiden för att kunna avlasta och
förhindra eventuella stansningsfel som annars kan uppkomma.
Fokus på mobilitet och säkerhet
Under 2016 och 2017 planerar vi för flera både stora och små
projekt som fokuserar på att förbättra vår IT-säkerhet. Dessa
innefattar säkerhet på nätverket, klienter, servrar men även
program och fjärråtkomst till dessa. Syftet är att kunna hjälpa
våra medarbetare att ta steget in i en mer mobil miljö, något
vi tror kommer att efterfrågas framöver. Vårt mål är att kunna
leverera en mobil plattform men fortfarande hålla det så
enkelt som det går, utan att tumma på säkerheten.
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Ingenjörerna på Borås Elnäts driftenhet
är bland annat involverade i arbetet
kring planering och projektering av
elnätets utbyggnad.

14

Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017

AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
Inför 2017 kan vi konstatera att elnätsverksamhetens
offensiva utbyggnadsperiod fortsätter. Borås Stads expansion
medför krav på utbyggnad av elnätet. Nya bostads- och
industriområden planeras där elnätet idag inte är utbyggt och
de stora pågående kommunala investeringsprojekten med
nytt kraftvärmeverk och reningsverk är ytterligare exempel på
projekt som initierar omfattande utbyggnadsbehov i elnätet.
Detta ställer stora krav på vår organisation, då projekten är
omfattande och kräver noggrann, långsiktig planering av
både tillståndsprocess och byggnation.
Den tidigare framtagna planen för utveckling av elförsörjningen för Borås i framtiden, benämnd Projekt 2031, följs
och utvecklas ständigt. Det senaste resultatet av denna plan är
om- och tillbyggnaden av Viareds mottagningsstation, som
har utförts under 2015/2016, och som blivit klar i mitten av
2016. Stationen kommer att förstärka elförsörjningen på
Viareds industriområde och ingår även som en del i den
planerade 130-kilovoltsringen runt staden. En ny inmatningspunkt i den södra delen av nätområdet, benämnd
Solhem, beslutades under 2014 och har färdigställts under
2016. På sikt kommer denna, när det anslutande nätet är
klart, att förbättra redundansen vid störningar i de befintliga
matningsvägarna.

PÅVERKANSFAKTORER OMKRING
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
Risk- och sårbarhetsanalys
Eldistribution är genom lagstiftning starkt reglerad och
Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som
övervakar branschen. En del i övervakningen består i krav
och uppföljning av risk och sårbarhetsanalys.
Bolagets totala riskexponering på central nivå kan sammanfattas som en ekonomisk risk som har uppkommit på grund
av tekniska händelser, vilka i sin tur har lett till avbrott för
våra kunder eller att viktiga tekniska/ekonomiska system har
satts ur funktion.

I enlighet med EIs föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalys
(RSA) vid elnätsföretag genomförs årligen en RSA på affärsområdet. Vid genomgången identifieras de eventuella risker
eller brister som finns i våra anläggningar. Dessa bedöms och
värderas efter hur allvarliga de är och åtgärder planeras
därefter in i vårt övriga investerings- och underhållsarbete.
Branschsamverkan
Energiföretagen Sverige är en bransch- och intresseorganisation för landets energiföretag – elnät, elhandel, elproduktion
och numera även fjärrvärme. Föreningen är elbranschens
samlade röst för att tillvarata medlemmarnas och branschens
intressen. En annan uppgift är att vara centrum för kompetensuppbyggnad och informationsspridning, såväl inom som utom
branschen. Exempel på branschsamverkan i vårt arbete är
deltagande i olika elforskprojekt, vilka syftar till att utveckla
teknik och metoder inom elnätsverksamheten.
Vi har även en viss lokal samverkan med de omkringliggande
energibolagen Ulricehamns Energi, Sandhult-Sandareds
Elektriska samt Östra Kinds Elkraft. Förutom värdet av att
träffa och lära känna våra kollegor i närområdet kan vi inom
nätverket utbyta erfarenheter, kunskap och information samt
att samverka inom olika frågor – till exempel utbildning och
beredskap samt sälja tjänster inom felsökning (mätbuss).
För att få en större bredd på utbytet, samt för att jämföra oss
med fler företag utanför det lokala området, har vi även ett
samarbete med Jönköping Energi Nät, Växjö Energi Elnät,
Halmstads Energi och Miljö Nät, Kalmar Energi och
C4 Elnät.
Samhällsplanering
Samarbetet och informationsöverföringen mellan bolaget och
ansvariga för kommunens samhällsplanering är en viktig del
och sker som ett ständigt pågående arbete. Kraven på snabbare
processer ökar alltmer, samtidigt som ärendena blir mer komplexa. En effektiv dialog från de första planerna i ett projekt,
vidare genom planarbetet och de olika tillståndsprocesserna fram
till genomförandet är därför av extra stor vikt särskilt om man
ser till de stora utbyggnadsplaner som finns inom kommunen.

”

Nya bostads- och industriområden planeras där
elnätet idag inte är utbyggt och de stora pågående
kommunala investeringsprojekten med nytt kraftvärmeverk och reningsverk är ytterligare exempel på projekt
som initierar omfattande utbyggnadsbehov i elnätet.
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AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
På Borås Elnäts serviceenhet
arbetar 18 distributionselektriker
med underhåll och förstärkningar
av det drygt 160 mil långa elnätet.

BUDGET OCH INVESTERINGSPLANER
Driftbudget
De enskilt största kostnaderna utgörs av posterna överliggande
nät samt inköp av förlustenergi. Överliggande nät innebär att
vi är anslutna till Vattenfalls regionnät och därigenom kan
säkerställa elleveranserna till vårt nätområde. Med Vattenfalls
prissättning ger detta en total nätavgift på 31 – 34 miljoner
kronor, allt beroende på kalla eller varma år samt eventuella
tariffhöjningar från Vattenfall. Delar av energin levereras också
från Borås Energi och Miljös kraftvärmeverk, vilket gör att
uttaget från överliggande nät kan hållas nere.
Förlustenergin används för att täcka de energiförluster som
uppkommer genom transformering och distribution av
elenergin. Dessa förluster har upphandlats av Borås Elhandel
och utgör cirka tre procent av energiomsättningen. Kostnaden
för inköp av förlustenergi för år 2017 beräknas bli mellan sex
och sju miljoner kronor, men även här spelar klimatet och
temperaturen en stor roll.
Investeringsplaner och investeringsbudget
Investeringsbehovet kan delas upp i två huvuddelar. Dels
behövs reinvesteringar i elnät och transformatorstationer
för att bibehålla elnätets kapacitet och status, och dels krävs
nyinvesteringar på grund av tillkommande belastningsökningar. Därutöver måste investeringar göras för att
förbättra leveranssäkerheten och därigenom minimera
avbrottskostnaderna.
Projekt 2031 – långtidsplanering för elförsörjning
Affärsområdet arbetar sedan ett antal år tillbaka efter en
investerings- och utvecklingsplan för stationer och nät på
130-kilovoltsnivå. Denna plan har namnet Projekt 2031.
Planen har tagits fram för att förbereda bolaget för det ökade
krav på elförsörjning som en växande stad medför, samt ge
bra framförhållning och långsiktighet i investeringsprojekten.
16
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Projektets syfte är även att säkerställa försörjningssäkerheten
genom en bra reinvesteringsplan där ersättningen av det
nuvarande 30-kilovoltsnätet ska ske genom uppbyggnad av
en ring med 130-kilovolts ledningar och nya transformatorstationer runt Borås. Planen är att 130-kilovoltsringen ska
sträcka sig från inmatningspunkten från Vattenfalls nät via de
centrala delarna av Borås och sedan vidare mot Sjöbo,
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och
Viared för att slutligen knyta an mot Vattenfalls nät igen.
Den första länken i denna nya nätstrategi var byggandet av
en ny mottagningsstation på Sjöbo, vilket skedde under åren
2011–2013. Därefter har ytterligare en station uppförts,
Vinrankan, och stationen på Viared har byggts om. Här efter
står nu ett antal större nya projekt på kö, där de viktigaste
redovisas här intill.
Flygbild över Sobacken där den nya mottagningsstationen syns längst ner till höger.

Mottagningsstationer
Arbete pågår med byggnationen av en ny mottagningsstation
på Sobacken, se bild på föregående sida. Stationen kommer att
innehålla ett 130-kilovolts ställverk som ska ta emot all den
producerade kraften från det nya kraftvärmeverket och fördela det vidare ut i nätet samt även fungera som en sammankopplingspunkt mot den nya södra inmatningspunkten mot
Vattenfalls nät (Solhem). Stationen beräknas bli klar i mitten
av 2017.
Ytterligare mottagningsstationer är planerade i Brämhult-/
Kyllaredsområdet samt vid Bergsäter. För dessa har vi genomfört inledande förstudier om var mottagningsstationerna
kan placeras och samverkan pågår med kommunens planavdelning.
Ledningsnät 130 kilovolt
En viktig del i 2031-planen är uppbyggnaden av 130-kilovoltsringen runt Borås. Hittills har mycket av vårt arbete
handlat om planering och långdraget tillståndsarbete men
under 2016 har de flesta av dessa pusselbitar fallit på plats
och vi har kunna komma igång med mer praktiskt arbete.
Arbetet med att förlägga 130-kilovoltskabel i teknikstråket
mellan Sobacken och Vinrankan har påbörjats under 2016
och kommer att slutföras under 2017.
För sträckan mellan Sjöbo och Sobacken pågår, i skrivande
stund, projekteringsarbetet. Det praktiska arbetet med att
förlägga kabel planeras starta i början av 2017 och slutföras
under 2018.
För att få en tredje inmatningspunkt i nätet har vi under
2016 förlagt en 130-kilovoltskabel mellan Sobacken och
den planerade anslutningspunkten mot Vattenfall, benämnd
Solhem. Entreprenaden för denna sträckning är klar och
kommer att driftsättas så fort den nya mottagningsstationen
på Sobacken blir klar.

Investeringsarbeten utöver Projekt 2031
Mottagningsstationer
Reinvesteringsåtgärder pågår löpande i våra äldre stationer
och under 2017 planeras byte av reläskydd i station Getängen
samt ventilationsåtgärder i Älvsborgskullen.
Fördelningsstationer
Även i våra fördelningsstationer pågår en ständig förnyelse,
men under 2017 planeras inte några större arbeten, då våra
resurser behövs till de övriga projekten.
Nätstationer
Reinvesteringar i nätstationer sker löpande för att upprätthålla person- och leveranssäkerheten. Investering i nya
nätstationer krävs också löpande för att kunna försörja såväl
tillkommande kunder som befintliga kunder som utökar sitt
effektbehov.
Ledningsnät 30 kilovolt
Inga investeringar planeras i 30-kilovoltsnätet då detta på
lång sikt är planerat att avvecklas.
Ledningsnät 0,4–10 kilovolt
Ledningsnäten har på motsvarande sätt som transformatorstationer ett reinvesterings- och investeringsbehov för att
upprätthålla person- och leveranssäkerheten, samt möta
ökade effektbehov. Utbyte av äldre klenare ledningar genomförs löpande i samband med Borås Stads planerade anläggningsprojekt samt där samförläggningsmöjligheter finns med
den utbyggnad som sker inom affärsområde Stadsnät.
Övriga investeringar
För att följa med i den ständigt pågående teknikutvecklingen
har det under 2016 påbörjats planering för en uppgradering av
vårt driftkontrollsystem under 2017.
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Vi kan konstatera att vi kommit en bra bit på väg då
högspänningsstörningarna har minskat betydligt sedan
utgångsåret 2013 då vi hade 33 stycken. Under 2014
inträffade 25 störningar och 23 stycken under 2015.
Första halvåret 2016 har vi haft sju störningar.

Affärsutveckling
Vår ambition är att hela tiden utveckla vår verksamhet och bli
bättre. Som ett led i denna utveckling har vi inom affärsområdet tagit fram ett antal mål, som löper över tid, för att på
detta sätt kunna mäta och styra utvecklingen åt rätt håll.
Målen spänner över olika tidsramar beroende på vad som är
en rimlig tid för utveckling och genomförande, men tanken
är att de ska styra mot vår vision och affärsidé.
Målen för 2016 var följande:
1. Störningar i elnätet
Såväl antalet högspänningsstörningar som samhällskostnaden
relaterad till dessa ska halveras under en treårsperiod. Målet
ska utgå från 2013 års utfall och avse perioden 2014, 2015
och 2016.
2. Mätvärdesinsamling
För mätvärdesinsamlingen har vi satt upp ett löpande mål om
att 99 procent av alla mätvärden ska vara insamlade vid varje
månadsskifte.
I skrivande stund har inte de slutliga målen för 2017 kunnat
fastställas men arbete pågår med dessa. Den slutliga avstämningen av målen för 2016 har inte heller kunnat göras då vi
har ett antal månader kvar av året. Men vi kan konstatera att
vi kommit en bra bit på väg då högspänningsstörningarna har
minskat betydligt sedan utgångsåret 2013 då vi hade 33
stycken. Under 2014 inträffade 25 störningar och 23 stycken
under 2015. Första halvåret 2016 har vi haft sju störningar.
Håller denna trend i sig kommer vi att uppnå målet om en
halvering av störningsstatistiken.
Vad gäller målet för mätvärdesstatistiken är det ett löpande
mål över tid som inte är tidsatt. Vi kan konstatera att vi inte
har nått ända fram inom detta område utan att vi måste
arbeta vidare med de förbättringar som krävs. För tillfället
arbetar vi med olika åtgärder för att eliminera högfrekventa
störningar som stör insamlingen i nätet, men fler åtgärder
krävs.
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Hittills har drygt 16 mil fiberkabel
lagts ner i Borås och arbetet fortsätter under de kommande åren.
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AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Affärsområde Stadsnät lanserade under 2015 en omfattande
satsning mot enfamiljsfastigheter i kommunen. I och med
lanseringen ökades utbyggnadstakten av stadsnätet påtagligt.
Stadsnätet har tidigare framgångsrikt marknadsfört stadsnätsanslutningar främst till flerfamiljsfastigheter, företag och till
nyetableringar av bostäder och näringslivsfastigheter. Satsningen på villamarknaden omfattar därför ett för stadsnätet
nytt kundsegment.

marknadsföra och leverara stadsnätsanslutningar till exploatörer, kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
skiljer sig från villakunder. En ny typ av marknadsföringsupplägg och leveransorganisation etablerades under 2015, där
externa entreprenörer inom såväl säljresurser som markarbeten
kontrakterades. Arbetet med att förädla och effektivisera
denna bredbandsfabrik, likväl som övrig verksamhet och
organisation, fortgår kontinuerligt.

Bakgrunden till satsningen mot villamarknaden är att affärsområde Stadsnät under 2014 fick uppdraget från Borås Stad
att med start 2015 bygga ut stadsnätet på ett sådant vis att
Borås Stad når regeringens bredbandsmål för år 2020.

Vision och mission
Stadsnätet arbetar sedan 2011 utifrån visionen att utgöra
”Porten till allt möjligt”. Visionen representerar i en vid mening
syftet med stadsnätsverksamheten och pekar även på verksamhetens inriktning i arbetet för att nå visionen. Stadsnätets
mission är att erbjuda ”Tillträde till boråsarna”. Visions- och
missionsformuleringarna används idag i stadsnätets marknadskommunikation och kommer även fortsatt att användas
under den period som affärsplanen omfattar. Syftet med att
använda formuleringarna i marknadskommunikationen är att
tydligt visa verksamhetens karaktär och att förstärka stadsnätets identitet på den lokala marknaden.

År 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för
Sverige med ett övergripande mål att landet ska ha bredband
i världsklass. Strategin slår fast att för att nå det övergripande
målet om bredband i världsklass, ska 90 procent av landets
hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s senast år 2020. Vidare anges att alla hushåll och
företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
Den affärsplan som ligger till grund för arbetet mot regeringens
bredbandsmål medför inte någon grundläggande förändring
av stadsnätsverksamhetens uppdrag eller karaktär. Den grundläggande stomme av komponenter som utgör stadsnätets kärna
är även fortsättningsvis basen i verksamheten. Samtliga stadsnätsanslutna hushåll, vare sig de finns i allmännyttans bestånd,
i en bostadsrättsförning eller i en villa, har tillgång till samma
tjänsteutbud på stadsnätets operatörsneutrala plattform.

”

Arbetet med att förädla
och effektivisera denna
bredbandsfabrik, likväl
som övrig verksamhet
och organisation, fortgår
kontinuerligt.

Affärsområde Stadsnät har påbörjat arbetet med att utveckla
en infrastrukturell plan som beskriver hur framtidens stadsnät
ska byggas och förbättras. Detta är ett pågående arbete som
vi kommer att ta höjd för i kommande års budgetarbete.
Den ökade utbyggnadstakten och villasatsningen ställer nya
krav på stadsnätsverksamheten i flera andra avseenden. Att

Visionsformuleringen Porten till allt möjligt syftar på att
Borås stadsnät är ett öppet stadsnät, där användarna av stadsnätet får tillgång till alla tjänster som är möjliga att leverera
till skillnad från ett nät med tjänster från en och samma leverantör. Begreppet Allt möjligt syftar även på att stadsnätet är
framtidssäkert och därmed kan bära framtidens tjänster.
Begreppet Porten kan dels syfta på användarnas fysiska bredbandsuttag till nätet men också Borås stadsnät som en portal
ut i den digitala världen och alla de möjligheter som erbjuds där.
Missionsformuleringen Tillträde till boråsarna har dubbla
betydelser. Dels är den kopplad till Borås stadsnäts uppdrag
enligt ägardirektiven. Och dels syftar verksamheten till att
möjliggöra för marknadens olika aktörer att använda stadsnätet för att nå sina kunder i Borås. Formuleringen …till
boråsarna förtydligar att Borås stadsnäts uppdrag är kopplat
till Borås Stad och dess invånare. Budskapet i missionsformuleringen innebär även att säkerställa att boråsarna har
tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.
Kärnvärden
De kärnvärden som ligger till grund för stadsnätet i vår mission
och vårt arbete mot visionen är tre och utgör de huvudsakliga
nycklarna till framgång.
n
n
n

Stadsnätet är lokalt och syftar endast till att serva boråsarna.
Stadsnätet är oberoende och erbjuder alla tillträde utan en
dold agenda.
Stadsnätet är framtidsförberett och är genom sin fiberoptiska teknik den säkraste investeringen.
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Efter förankring i hela värdekedjan, från säljorganisation via entreprenörer till den egna driftenheten,
har den ursprungliga tidplanen kunnat revideras och
målet är nu att slutföra utbyggnaden 2018.

Utbyggnadsplanen
Utgångspunkten för att nå de i strategin definierade 90 procenten har varit att vid utgången av 2020 kunna erbjuda
fiberanslutningar till samtliga hushåll och företag i de totalt
tjugo orter som Statistiska centralbyrån definierar som
tätorter inom Borås Stad. Andelen hushåll i de tjugo orterna
utgör tillsammans 90 procent av hushållen i Borås Stad.
Under 2016 byggdes flera områden och många boråsare kan
nu använda sin nya fiberanslutning. Nu pågår beredning för
2017 års områden som vi tagit byggbeslut på. Dessa är Sjöbo
norr, Sjöbo söder, Villastaden och Norrmalm.
Vi inom affärsområdet Stadsnät har som uppgift att inte bara
se till målet att ansluta 90 procent av invånarna inom tätorten
till fibernätet nås, utan också driva stadsnätet på affärsmässiga
grunder. Detta gör att vi inför den fortsatta utbyggnaden
tagit i beaktning att vi bör uppnå en anslutningsgrad på
35–40 procent för att säkerställa god ekonomi i utbyggnaden. De områden där vi startat med marknadsföring och
tror starkt på utbyggnad är Aplared, Rångedala, Ryda, Boda,
Fristad öst, Dannike samt Sparsör.
Resultatet efter 2015 såg mycket bra ut med hög anslutningsgrad i de olika stadsdelar som anslutits. En prissänkning blev
därför möjlig inför 2016 och innebär nu ett mycket bra
erbjudande både när det gäller anslutningsavgift och priset
för tjänster i nätet med vår så kallade nätavgift medräknad.
Möjligheten för hushåll och företag att ansluta till stadsnätet
ska vara i linje med såväl marknadsmässiga kostnader som
leveranstider. Planen innefattar därför en utbyggnad i
samtliga områden och gator där sådan möjlighet inte redan
finns och där konkurrenter inte redan erbjuder anslutning.
Relativt stora delar av främst tätorten Borås har redan i
utgångsläget tillgång till bredband enligt bredbandsmålet och
dessa omfattas därför inte av utbyggnadsplanen. Exempelvis
har i princip alla lägenheter i AB Bostäders lägenhetsbestånd
sedan 2013 tillgång till en fiberbaserad anslutning till det
öppna stadsnätet. Därtill är andra lägenhetsbestånd genom
stadsnätet redan anslutna till andra stängda tjänsteplattformar.
I planen har hänsyn även tagits till den kanalisation som redan
har förlagts av stadsnätet under åren genom samförläggning
med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen.
Stadsnätet har en roll även i arbetet mot de resterande tio
procenten av hushållen på glesbygden inom Borås kommun22
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gräns som inte ingår i de tjugo orter som inkluderas i utbyggnadsplanen. Arbetet anses dock i huvudsak vara föremål
för särskilda kommunala och regionala insatser genom olika
former av riktat stöd till fiberföreningar. Stadsnätet har
möjlighet att utgöra såväl leverantör av infrastruktur som
leverantör av öppet nät till fiberföreningar på glesbygden,
även om stadsnätet inte är samordnare av stödinsatserna.
Nycklar till framgång
Entreprenörer
Inom ramen för utbyggnadsplanen har det upprättats avtalsreglerade partnerskap med fyra branschcertifierade entreprenörer inom fiberbyggnation i regionen. Samarbetet med
entreprenörerna är avgörande för den utbyggnadstakt som
stadsnätet kan hålla och konkurrensen om resurserna är hård
när allt fler kommuner satsar på fiberutbyggnad. En nyckel
för att lyckas är att både vara lyssnande och tydlig mot
entreprenörerna kring utbyggnadsplaner och upphandlingsstrategier. Vi känner att våra entreprenörer är lojala och att de
följer de överenskommelser som avtalats.
Hela processen med utbyggnaden effektiviseras efter hand
och bolagets entreprenörer har visat sig kunna frigöra fler
resurser. Efter förankring i hela värdekedjan, från säljorganisation via entreprenörer till den egna driftenheten, har den
ursprungliga tidplanen kunnat revideras och målet är nu att
slutföra utbyggnaden 2018.
Stadsnätet hade initialt ett samarbete med flera leverantörer
av externa säljresurser. Efter utvärdering av dessa resurser har
under 2016 antalet leverantörer minskats i strävan att optimera försäljningsarbetet. Den återstående säljorganisationen
har fortsatt förtroende under 2017.
Framförhållning och planering
Arbetet med utbyggnadsplanen präglas i flera avseenden av
förutsägbarhet och planering. Stadsnätsorganisationen har idag
efter många års lokal närvaro väletablerade kontakter med de
flesta andra infrastrukturbyggare i kommunen. Utöver regelbundna planeringsmöten genomförs även planeringsaktiviteter
specifikt för utbyggnadsplanen. Bolaget håller kontinuerliga
kontakter med de kommunala enheter som berörs av utbyggnaden och arbetar för att förädla rutiner och samarbete.
Även förutsägbarheten i relationen med hårdvaruleverantörer
är viktig för att säkra en effektiv försörjning av bland annat

slutkundsutrustning. God planering och dialog med leverantörerna ger även möjligheter att pressa ned priserna, då större
samlade inköp och leveranser kan genomföras.
Uppföljning
Inför 2017 har SplitVision infört sitt nya CRM- och projektstödsystem, Lime PRO, som kommer att skapa större
möjligheter att följa projekt- och kundhantering genom hela
byggkedjan. Detta tillsammans med fokus på uppföljning av
såväl försäljning som ekonomi ger potential för ytterligare
expansion av stadsnätet.
Produktportfölj och kundsegment
Fastighetsägarmarknad
Infrastruktur är en långsiktig investering för en fastighetsägare
och upplevs vara förknippad med relativt höga kostnader för
delar av marknaden, oavsett typ av fastighet. Givet långsiktigheten, kostnaden och den snabba utvecklingen av IT värderas
fiberprodukten av samma delar av marknaden med tonvikt på
upplevd risk. Stadsnätet marknadsför enbart ett öppet nät och
kommer inte att ha något egenintresse i vilka tjänster de anslutna
hushållen väljer att köpa. En stor och växande andel av marknaden värdesätter möjligheten att kunna byta leverantör av
tjänster utan att fysiskt behöva ansluta fastigheten till ett nytt
nät. Därtill bedöms den upplevda risken för en fastighetsägare
att ansluta sig till en kommunägd infrastruktur som mycket låg.
Privatkunder
På stadnätets plattform finns sedan tidigare flera fristående
tjänsteleverantörer tillgängliga som leverantörer för anslutna
hushåll. Stadsnätet i Borås och andra stadsnät blir löpande
uppvaktade av de stora leverantörerna på den svenska marknaden. Utbudet av tjänster och leverantörer har utökats ytterligare och utvecklingen av utbudet förväntas fortgå under 2017.
Det medför sannolikt att anslutna hushåll upplever utbudet
av tjänster som än mer komplett. Idag finns en nationell

stadsnätsmarknad med standardiserade marknadsverktyg för
tjänsteleverantörerna som möjliggör koordinering av marknadsföringen i hela landet. Standardiseringen har genererat
mer aktivitet hos tjänsteleverantörerna, vilket ytterligare har
stärkt konkurrenssituationen kring hushållen.
I samband med satsningen på villamarknaden kompletteras
den öppna plattformen, som tidigare har bestått av bredbands- och telefonitjänster, med ett omfattande utbud av
tjänster och leverantörer inom IP-tv. Samtliga anslutna
hushåll under villakampanjen förses med en IP-tv-box, på
vilken kunden fritt kan välja utbud från flera olika tjänsteleverantörer.
Operatörs- och tjänsteleverantörsmarknad
Stadsnätets minst förädlade produkt är svartfiber, en nationellt standardiserad produkt i stadsnätsbranschen. Produkten
används främst av nationella aktörer som använder den hyrda
svartfibern för att knyta ihop slutkunden med sina respektive
fibernät. Slutkunden för en svartfiberprodukt är i många fall
ett större företag eller en sammanslutning av hushåll som en
bostadsrättsförening eller fiberförening.
En mer förädlad produkt är Stadsnät Fiber där förbindelsen
levereras genom stadsnätets aktiva utrustning. Produkten
används i stor utsträckning av nationella och lokala tjänsteleverantörer för att bära olika former av tjänster till företag
och arbetsplatser. Stadsnät Fiber präglas av en fortsatt tydlig
ökning av efterfrågan på kapacitet. Bredvid en fortsatt allmän
digitalisering av olika verksamheter är molntjänsternas
utveckling och framgångsrika försäljning den primära
orsaken till en ökande efterfrågan på stabila fiberprodukter.
Serverhotellet Berget är stadsnätets huvudsakliga gränssnitt
mot operatörer och tjänsteleverantörer. Genom att eftersträva
att samla samtliga kommersiella aktörer i ett nav, ökar
kostnadseffektiviteten jämfört med att ha flera kundunika
noder i stadsnätet
Borås Elnät AB Verksamhetsplan och budget 2017
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Varumärke och position
Kommunikationsplattformen kopplad till varumärket
SplitVision är verksamhetens primära verktyg och används
sedan 2011 som märkning på verksamhetens produkter,
undantaget de produkter som härrör från den tidigare
affärsmodellen Bornet. Varumärket SplitVisions uppgift är,
utöver att särskilja affärsområdets produkter, även att bära de
kärnvärden som vi vill förmedla: lokalt, oberoende och
framtidssäkert.
Regional samverkan
Affärsområde Stadsnät är en av parterna i Västlänk. Västlänk
är en förening som består av nitton stadsnätsägare i Västsverige som tillsammans har investerat över 1,5 miljarder
kronor i nät i sina respektive områden. Det samlade nätinnehavet utgör en viktig del av förutsättningarna för att utveckla
bredbandsinfrastrukturen i regionen. Föreningen arbetar
tillsammans med bransch och region för att främja utbyggnaden av fibernät i Västsverige. Västlänk utgör dessutom ett
viktigt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Borås Elnät AB är delägare i det regionala bredbandsbolaget
Netwest Sweden AB. Bolaget har som huvudsakligt uppdrag
att genom att erbjuda tjänster från flera stadsnät och nätägare
under samma tak skapa en ökad enkelhet för nationella
kunder och därigenom generera affärer i regionens stadsnät.
Budget och investeringar
Den växande produktfloran och kundstocken gör att nätet
behöver en översyn som innebär att man applicerar de
principer som behövs för att garantera, så långt det är möjligt
och ekonomiskt försvarbart, tillgänglighet för kund och god
leveransmöjlighet av samtliga existerande och kommande
produkter.
Arbetets mål är att, när det är genomfört, kunna erbjuda
kommunens kunder samt nationella aktörer en snabbare
anslutning med hög kvalitet till rätt pris.
Under 2017 ligger stort fokus på fortsatt utbyggnad för att
nå regeringens bredbandsmål, projekt 2020, som vi tidigare
skrivit om och tror oss kunna uppfylla redan år 2018.
Vi har även planerat för flera förstärkningsarbeten och
utbyggnad/effektivisering av vårt corenät. Stadsnätet har
funnits under längre tid och förändringen av kapacitet och
utbud av tjänster förändrar kravet på nätets uppbyggnad.
Affärsområde Elnäts satsning på Projekt 2031 innebär arbete
med mycket nyförläggning av elkabel, vilket ger Stadsnät en
ypperlig chans att samförlägga fiberkabel. Genom det
samarbetet och nyttjandet av gemensamma resurser skapas
större möjligheter att förbättra och utvidga vårt nät.
I takt med att Borås Stad växer, växer även vårt nät. Vi förbereder nybyggnad av stamnät till områden där det planeras
för både för industri och privata hushåll, så att även dessa
områden bereds möjlighet att ansluta sig till vår plattform.
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RESULTATRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

238 954

246 670

253 000

-538

0

0

BUDGET
2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring pågående arbete

1)

290 980
0

Aktiverat arbete för egen räkning

12 539

12 200

12 200

2)

Övriga intäkter

15 191

7 300

8 300

3)

Summa intäkter

266 146

266 170

273 500

312 840

Råvaror och förnödenheter

51 960

56 900

53 000

54 730

Övriga externa kostnader

47 961

53 080

51 000

52 670

Personalkostnader

48 632

55 640

50 000

56 960

Avskrivningar av anläggningstillgångar
enligt plan

47 350

61 460

56 000

Summa rörelsekostnader

195 903

227 080

210 000

232 660

RÖRELSERESULTAT

70 243

39 090

63 500

80 180

213

250

150

150

5 859

8 600

7 200

7 700

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

64 597

30 740

56 450

72 630

Bokslutsdispositioner
Förändringar avskrivning utöver plan

-41 510

0

0

0

Lämnat koncernbidrag

-23 061

0

0

0

RESULTAT FÖRE SKATT
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30 740

56 450

72 630

14 510
7 350

Rörelsens kostnader

4)

68 300

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

1)

Budgeterade intäkter omfattar en ökning 2017 på cirka 2,5 procent för
eldistributionavgifter utifrån tariffhöjning från och med den 1 april, samt
anslutning av Borås Energi och Miljö vid Sobacken, vilket ger en enskild
anslutningsavgift på drygt 31 mkr.

2)

Aktiverat arbete för egen räkning avser det arbete som utförs med 		
egen personal vid investeringar i nya anläggningar och som prissatts till
de sammanlagda utgifterna för personal och utgifter för de övriga
interna resurser som erfordras för att bedriva arbetet.

3)

Övriga intäkter omfattar till en stor del administrativa tjänster åt
Borås Elhandel AB.

4)

Den fortsatt stigande avskrivningskostnaden mot föregående år följer
bland annat på byggandet av mottagningsstationer vid Sobacken
respektive Kyllared, högspänningskabel 130 kV mot planerad mottagningsstation vid Sobacken och påbörjad utbyggnad av stadens optofibernät.
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

BUDGET
2017

164 546

167 220

168 200

1)

172 350

2)

35 330

Rörelsens intäkter
Eldistribution
Anslutningsavgifter

9 597

4 000

5 360

Externa entreprenader

13 925

9 000

10 285

9 500

Övriga externa intäkter

6 751

400

1 800

500

Interna intäkter

470

470

470

970

Summa intäkter

195 289

181 090

186 115

218 650

Drift, underhåll, försäljning, personal
och entreprenader

42 555

46 120

44 650

45 630

Överliggande nät (nätavgift till Vattenfall)

32 710

34 400

32 500

34 600

6 706

6 200

6 500

6 000

(säkerhet, nationell beredskap, nätövervakning)

2 410

2 500

2 500

2 500

Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS)

3 211

5 200

5 335

6 410

8 082

10 570

7 270

9 160

Rörelsens kostnader

Förlustenergi (kompensation, "distributionsspill”)
Myndighetsavgifter

Central-, personal- och ekonomiadministration
(med systemstöd)

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan

29 950

36 460

31 800

37 000

Summa rörelsekostnader

125 624

141 450

130 555

141 300

RÖRELSERESULTAT

69 665

39 640

55 560

77 350

Räntekostnader

4 150

6 140

4 580

4 800

Summa finansiella poster

4 150

6 140

4 580

4 800

65 515

33 500

50 980

72 550

Finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
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1)

Budgeterade intäkter omfattar en ökning 2017 på ca 2,5 procent för
eldistributionavgifter utifrån tariffhöjning från och med 1 april.

2)

Anslutningsavgifter inkluderar anslutning av Borås Energi och Miljö vid
Sobacken, vilket ger en enskild anslutningsavgift på drygt 31 mkr.
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RESULTATRAPPORT
AFFÄRSOMRÅDE STADSNÄT
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

BUDGET
2017

42 987

46 920

47 000

49 800

7 361

19 710

23 500

24 000

Rörelsens intäkter
Tjänster, nätavgifter och operatörers kick-back
Anslutningsavgifter

14

0

120

0

Interna intäkter

Övriga externa intäkter

230

230

230

230

Summa intäkter

50 592

66 860

70 850

74 030

29 993

39 800

37 860

39 410

2 000

2 400

2 400

2 550

Rörelsens kostnader
Drift, underhåll, försäljningskostnader,
personalkostnader, ledning och planering
Kundadministration (kundtjänst, fakturering, krav, BFUS)
Central-, personal- och ekonomiadministration
3 840

3 460

3 460

3 940

Avskrivning anläggningstillgångar enligt plan

14 307

21 800

20 900

25 750

Summa rörelsekostnader

50 140

67 460

64 620

71 650

452

-600

6 230

2 380

Räntekostnader

1 370

1 980

1 760

2 300

Summa finansiella poster

1 370

1 980

1 760

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-918

-2 580

4 470

(med systemstöd)

RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster

1)

1)

2 300

80

Resultatet för affärsområdet förväntas att utvecklas i en ojämn takt de
närmaste åren som konsekvens av det uppdrag Kommunfullmäktige
beslutat ge bolaget, vilket innebär att fibernätet byggs ut så att
90 procent av medborgarna ges möjlighet till bredband år 2020.
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BALANSRÄKNING
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

TILLGÅNGAR

UTFALL
2015-12-31

BUDGET
2016-12-31

PROGNOS
2016-12-31

BUDGET
2017-12-31

Nyttjanderätt

2 039

1 726

1 726

1 412

Aktiverade utgifter för dataprogram

1 377

944

944

704

Summa

3 416

2 670

2 670

2 116

61 057

58 250

61 450

58 310

682 593

946 559

906 748

1 162 460

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Tekniska anläggningar och maskiner
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

2 862

4 000

5 600

21 680

746 512

1 008 809

973 798

1 242 450

0

49

0

0

142

142

142

142

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andelar intresseföretag
Summa

142

191

142

142

750 070

1 011 670

976 610

1 244 708

Materiallager

763

0

1 400

1 400

Pågående arbeten

380

919

500

500

1 143

919

1 900

1 900

64 867

60 000

60 000

60 000

Fordringar hos koncernföretag

1 259

1 001

1 000

1 000

Övriga fordringar

1 081

2 000

2 000

2 000

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20 581

20 000

20 000

20 000

Summa

87 788

83 001

83 000

83 000

Summa omsättningstillgångar

88 931

83 920

84 900

84 900

839 001

1 095 590

1 061 510

1 329 608

SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i tusental kronor.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

UTFALL
2015-12-31

BUDGET
2016-12-31

PROGNOS
2016-12-31

BUDGET
2017-12-31

20 000

20 000

20 000

20 000

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 aktier)
Reservfond

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa

70 000

70 000

70 000

70 000

Balanserat resultat

0

38 070

13

56 463

Periodens resultat

13

30 920

56 450

72 630

Summa

13

68 990

56 463

129 093

Fritt eget kapital

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan

226 363

184 852

226 363

226 363

Summa

226 363

184 852

226 363

226 363

Förutbetalda anslutningsavgifter

0

3 800

0

0

Summa

0

3 800

0

0

396 432

646 948

554 684

750 152

21 540

50 000

50 000

50 000

Skuld till koncernföretag

23 061

1 000

2 000

2 000

Skuld till Borås Elhandel – samfakturering

92 245

0

90 000

90 000

Övriga skulder

2 039

60 000

2 000

2 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 308

10 000

10 000

10 000

542 625

767 948

708 684

904 152

839 001

1 095 590

1 061 510

1 329 608

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit, koncernkonto
Leverantörsskulder

Summa

SUMMA TILLGÅNGAR
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EKONOMISKA NYCKELTAL
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

BUDGET
2017

253 607

253 970

261 300

298 330

64 597

30 740

56 450

72 630

13

30 740

56 450

72 630

Balansomslutning

839 001

1 095 590

1 061 510

1 329 608

Obeskattade reserver

226 363

184 852

226 363

226 363

70 013

138 810

126 463

199 093

Resultaträkning
Omsättning
Resultat före dispositioner och skatt
Årets resultat
Balansräkning

Eget kapital
Övriga nyckeltal

3 131

3 175

3 187

3 315

Rörelsemarginal, %

Omsättning per anställd
1)

27,7

15,4

24,3

26,9

Resultatmarginal, %

2)

25,5

12,1

21,6

24,3

Räntabilitet på totalt kapital, %

3)

9,0

4,0

5,9

6,7

Räntabilitet på eget kapital, %

4)

28,0

11,5

19,3

21,4

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

5)

10,9

5,8

9,4

11,1

Kassalikviditet, %

6)

16,2

10,8

11,7

9,2

Soliditet, %

7)

29,4

25,8

28,5

28,3

Eget kapital av omsättningen, %

8)

97,2

111,4

116,0

125,9

Tillgångarnas omsättningshastighet, ggr

9)

0,3

0,2

0,2

0,2

Räntetäckningsgrad, ggr

10)

-12,0

4,6

8,8

10,4

Skuldränta, %

11)

-1,0

0,9

0,8

0,7

Skuldsättningsgrad, %

12)

240

287

250

254

1)

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen.

2)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent
av omsättningen.

3)

4)
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Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittet av ingående och
utgående balansomslutning.
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av
genomsnittet av ingående och utgående balans för summa
eget kapital plus 78 procent av de obeskattade reserverna.

5)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella
kostnader i procent av genomsnittet för summan av ingående
och utgående balansomslutning minus icke räntebärande skulder.

6)

Omsättningstillgångar minus pågående arbeten i procent av
de kortfristiga skulderna.
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7)

Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av
balansomslutningen.

8)

Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i procent av
omsättningen.

9)

Omsättning dividerad med balansomslutningen.

10)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus finansiella
kostnader i förhållande till de finansiella kostnaderna.

11)

Räntekostnaderna i procent av summa skulder plus 78 % av
de obeskattade reserverna.

12)

Summa skulder plus 22 procent latent skatteskuld av obeskattade
reserver i förhållande till eget kapital plus 78 procent av de
obeskattade reserverna.

FINANSIERINGSANALYS
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.

TILLFÖRDA MEDEL

UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

BUDGET
2017

Rörelseresultat före dispositioner och skatt

64 597

30 740

56 450

72 630

Avskrivningar som belastar årets resultat

47 350

61 460

56 000

68 300

Internt tillförda medel

Ökning av långfristiga skulder

0

0

0

0

111 947

92 200

112 450

140 930

151 443

293 100

282 540

336 398

4 228

200

0

0

23 061

0

0

0

Summa använda medel

178 732

293 300

282 540

336 398

Förändring av rörelsekapitalet

-66 785

-201 100

-170 090

-195 468

-539

0

727

0

-4 542

0

-4 758

0

Förändring likvida medel och outnyttjad kreditlimit

-122 370

0

-158 252

-195 468

Summa förändring omsättningstillgångar

-127 451

0

-162 283

-195 468

-60 666

201 100

7 807

0

-66 785

-201 100

-170 090

-195 468

Summa tillförda medel

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar
Minskning av långfristiga skulder
Koncernbidrag

SPECIFIKATION ÖVER
RÖRELSEKAPITALETS FÖRÄNDRING
Förändring pågående arbeten
Förändring kortfristiga fordringar

Förändring kortfristiga skulder

SUMMA RÖRELSEKAPITALFÖRÄNDRING
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INVESTERINGAR
BORÅS ELNÄT AB
Belopp i tusental kronor.
UTFALL
2015

BUDGET
2016

PROGNOS
2016

377

5 800

3 150

1 900

0

0

0

4 000

Viared mottagningsstation

10 545

34 000

34 458

0

Vinrankan mottagningsstation

29 360

0

3 646

0

Sobacken mottagningsstation

7 111

40 700

43 996

19 490

Älvsborgskullen mottagningsstation
Getängen mottagningsstation

Solhem mottagningsstation

0

6 600

6 000

600

Kyllared mottagningsstation

0

0

384

26 250

Övriga mottagningsstationer

91

700

0

400

Elektra fördelningsstation

2 461

0

0

0

Sandlid fördelningsstation

1 424

0

1 072

200

123

2 800

2 400

100

5 882

7 200

4 928

Övriga fördelningsstationer
Nätstationer

6 200
1)

Högspänningsnät 130/145 kV

13 169

60 000

12 230

Högspänningsnät 10 kV

13 183

16 250

20 756

26 100

Lågspänningsnät 0,4 kV

6 788

5 300

6 552

8 250

Övriga inventarier och utrustning inklusive ADB-system

62 750

72

11 920

2 714

17 295

Summa Affärsområde ELNÄT

90 586

191 270

142 286

173 535

Nätutbyggnad inom projekt ”Bredband 2020”

42 470

83 000

117 450

142 870

Nätutbyggnad övrigt

15 743

16 650

17 224

15 993

2 179

2 180

2 180

4 000

60 392

101 830

136 854

162 863

371

0

0

0

Central teknik, verktyg och övrig utrustning
Summa Affärsområde STADSNÄT
Fastigheten Vinrankan
(ombyggnad äldre transformatorstation)
Vinrankan ny förrådsbyggnad
Summa övriga investeringar

TOTALT

1)

34

BUDGET
2017

48,2 mkr avser kabelförläggningar under 2017 mot planerad
mottagningsstation vid Sobacken.
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0

0

3 400

0

371

0

3 400

0

151 349

293 100

282 540

336 398

– ett kommunägt företag –
Borås Elnät AB, Majorsgatan 5, Box 1714, 501 17 Borås
Tel 033-35 72 00, info@boraselnat.se, www.boraselnat.se
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1. Inledning
1.1. Syftet med handlingen
Denna handling ska dels ses som ett övergripande styrdokument för verksamheten men
också utgöra ett beslutsunderlag för bolagets styrelse och ägare.

1.2. Bolagets uppdrag
Borås Stad har fastslagit att man ska äga Borås kommuns Parkerings AB främst för att
utveckla och verka för goda parkeringslösningar i kommunen i samverkan med övrig
kommunal planering.
Vårt uppdrag är att samla och samordna de operativa verksamheterna inom
parkeringsområdet, tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar
med beaktande av kommunens mål beträffande trafik och parkering.

1.3. Övergripande vision och mål 2017 - 2019
”att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla attraktiva
parkeringslösningar med god tillgänglighet för boende, arbetande och besökande”
Övergripande målsättningar
– Att upprätthålla en smidigt fungerande parkeringsmiljö med balans mellan
gatumarksparkering och tomtmarksparkering.
– Att utveckla Borås parkeringsmiljö med nya parkeringsanläggningar med fokus på
begreppen närhet, tillgänglighet och miljö.
– Att aktivt medverka i den kommunala trafikutvecklingsprocessen.
– Att i övervakningssammanhang med god serviceanda främja trafiksäkerhet,
framkomlighet och tillgänglighet.

2. Verksamhet
I Borås Stads centrumområde pågår och planeras för flera bygg och utbyggnadsprojekt. I
många sammanhang är nya projekt beroende av besluten kring Götalandsbanans stäckning
genom staden. Dessa projekt kommer inte att kunna påbörjas eller genomföras innan beslut är
fattade om hur stadskärnan påverkas. När det gäller vår verksamhet så påverkar kommande
beslut stadens befintliga parkeringsstruktur. Flera byggprojekt påverkar direkt eller indirekt
tillgången på parkeringsplatser i city under de närmaste åren. Vi jobbar målmedvetet med att
förbereda och planera för kommande förändringar när det gäller bolagets resurser, ekonomisk
påverkan, tillkommande och avgående anläggningar.
I enligt med Borås Stas ”Vision 2025” strävar vi emot ett bilfritt city. Parkeringsbolaget jobbar
med att etablera nya parkeringsanläggningar utanför cityringen för att möjliggöra ett
uppfyllande av visionen. Den riskbild vi ser är att det kan bli en obalans mellan tillkommande
och avgående anläggningar.

2.1. Verksamheten på tomtmark
Parkeringsbolaget äger Nybrons Parkeringshus, Valhall, Brodalsgaraget och Kungsbrons Pdäck. Övriga anläggningar arrenderas, främst från Borås Stad. Bolagets personal svarar för
tillsyn och dagliga åtgärder i anläggningarna medan större drift- och underhållsarbeten
utförs av entreprenörer. Markrenhållningen inklusive snöröjning utförs till största delen av
Servicekontoret och är den största kostnadsposten tillsammans med kostnaderna för
markarrende och personal.
Under 2017 riskerar vi att bil av med Hugin med 37 p-platser. Andra parkeringsområden vi
kan bli av med kommande år är Krokshallstorget, Krokshall, Viskaholm, Vitsippan, Söderbro,
Arla, Gustaf Ádolf, Nornan, Övre Nornan och Kulturskolan. Samtliga med hög
beläggningsgrad.
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För att inte city skall utarmas på parkeringsplatser är det nödvändigt att skapa ersättningar
när de gamla försvinner. Detta sker företrädesvis genom att uppföra nya P-hus i anslutning
till cityringen.

2.1.1.Bilplatser för allmän parkering
Antalet bilplatser för allmän parkering med avgift på bolagets egna parkeringsplatser
på tomtmark är 3.808 platser fördelade på 50 p-anläggningar. En stor del av
bilplatserna ligger i Borås city och utgörs av markparkeringsplatser. Antalet P-hus/Pgarage med allmän parkering är 4 st.
2.1.2.Bilplatser för uthyrning
Bilplatser för uthyrning är 444 st och finns på 7 st markparkeringsplatser samt i 3 st Pgarage.
2.1.3.P-avgiften på tomtmark
P-avgifterna på tomtmark beräknas i stort sett bli oförändrade när det gäller
timavgifterna. Dessa varierar från 2 till 20 kr/tim inkl. moms. Av de 3.808 bilplatserna
med avgift upplåts : 392 med avgiften 2 kr/tim, 571 med avgiften 3 kr/tim, 584 med
avgiften 4 kr/tim, 790 med 6 kr/tim , 852 med 8 kr/tim, 612 med 10kr/tim och
resterande 7 med 20 kr/tim. Avgifterna för tillstånd och hyrplatser förblir i de flesta fall
oförändrade.
Bolaget sköter på entreprenad P-huset Midas med 93 p-platser, Midasterrassen med 13
p-platser och Borås Öfvres markparkering med 23 p-platser. Avgifterna på dessa
anläggningar bestäms av fastighetsägarna och uppgår till 22, 25 respektive 15 kr/tim.

2.1.4.Miljöbilstillstånd
Under 2016 införde bolaget ett elbilstillstånd för bilar berättigade till
supermiljöbilspremie. Tillståndet gäller på samtliga av bolagets p-områden innanför
cityringen samt i Nybrons P-hus. Redan första månaden inkom ca: 100 ansökningar
och vi förväntar oss många fler under 2017.
2.1.5.Parkeringsövervakning på tomtmark
Parkeringsövervakning på tomtmark sker med köpta tjänster från bevakningsföretag.
Även driften och underhållet av parkeringsanläggningarna på tomtmark förutsätts
såsom hittills till stor del ske genom köpta tjänster

2.2. Planerade anläggningar

2.2.1.Mariedal, i den här delen av centrum är det brist på p-platser. Ett p-hus på denna
plats skulle ge ett välbehövligt tillskott av p-platser till området. Området har potential
för ett P-hus med ca: 400 p-platser vilket skulle ge ett tillskott på ca: 300 p-platser.
2.2.2.Vulcanus, idag en markparkeringsplats för allmänna p-platser. Här har vi projekterat
för att uppföra ett P-hus för 280 parkeringsplatser. Det ger ett tillskott på 220 p-platser
till området som idag har ett underskott på p-platser. Detaljplanen är överklagad men
vi har förhoppningar om en byggstart 2017 och färdigställande under 2018.
2.2.3.Nornan, en logistiskt sett utmärkt plats att bygga ett p-däck på. Här finns idag en
markparkeringsanläggning med 54 p-platser. Ett p-däck på denna plats skulle kunna
rymma ca:170 p-platser.
2.2.4.Makrillen, även här en utmärkt plats att bygga ett P-hus. Området ligger i direkt
anslutning till stadsmotorvägen med flera till och frånfarter. Området ligger utanför
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cityringen men bara några minuters promenad från city, resecentrum och badhuset.
Under 2017 kommer vi att titta på hur många p-platser som kan tillföras i detta
område.

2.3. Verksamheten på gatumark
Tekniska förvaltningen har det övergripande ansvaret för parkeringsverksamheten på
gatumark. Parkeringsbolagets roll är utförarens enligt kommunfullmäktigebeslut och har
bl.a. ansvaret för övervakning av gatuparkering i hela Borås kommun. Parkeringsbolaget
äger biljettautomaterna på gatumarken och ansvarar för drift och avgiftsupptagningen.
Fr.o.m. hösten 2007 utför bolaget tillkommande arbetsuppgifter åt Tekniska förvaltningen i
form av försäljning av boendeparkeringsbiljetter.
Fr.o.m. år 2004 regleras samarbetet med Tekniska förvaltningen på följande ekonomiska
sätt. Parkeringsintäkterna på gatumark går efter bolagets uppräkning av dessa direkt in på
konto hos Tekniska förvaltningen. Likaledes går intäkterna från felparkeringsavgifter på
gatumarken till Tekniska förvaltningen via Transportstyrelsen. Parkeringsbolaget debiterar
Tekniska förvaltningen sina kostnader för arbetet med gatuparkeringen enligt ett årligen
överenskommet belopp som tas upp i bolagets årsbudget.
Parkeringsintäkterna från gatumark beräknas år 2016 uppgå till ca: 14 Mkr. Tillsammans
med intäkterna från felparkeringsavgifter kan Tekniska förvaltningens intäkter från
Parkeringsbolagets arbete uppskattas till ca: 22,6 Mkr år 2016. Ersättningen för
parkeringsbolagets arbete 2016 är ca: 7,7 Mkr.

2.4. Underhåll
Bolagets anläggningar håller generellt sett en god standard. Vi arbetar systematiskt utifrån
en underhållsplan med underhållet av anläggningarna för att tillhandahålla god
parkeringsstandard för våra kunder.

2.5. Teknik
SMS-betalning: SMS- och APP-betalning fortsätter att växa som betalningsmedel. Denna
betalform har nu på månadsbasis passerat 50 % på tomtmark och fortsätter ta andelar från
kortbetalningarna. SMS och APP används både för timparkering, månadstillstånd och för
boendeparkering. Med denna betalningsform kan vi även erbjuda efterskottsbetalning till
våra kunder.
Laddplatser: Under 2013 etablerade vi 2 st laddplatser för elbilar i Nybrons P-hus. Under
2016 har vi etablerat ytterligare 6 st laddplatser. Det blir 2 laddplatser på Kungsbrons Pdäck, 2st i Brodalsgaraget och 2 st på Valhalls P-däck. Detta med miljöambitionen att
utöka möjligheterna för elbilsägare att ladda sin bil på ytterligare några anläggningar.
P-ledning: Under 2016 etablerade vi P-räknesystem med tillhörande digitala skyltar på fyra
P-områden. Ambitionen är att fortsätta denna utbyggnad med ytterligare fyra områden
2017.

2.6. Branschsamverkan
Bolaget är medlem i branschorganisationen ”Svepark”. Detta ger oss möjlighet att hålla oss
uppdaterade på verksamhetsnära frågor och ger oss möjlighet att ta del av ett naturligt
branschrelaterat nätverk. Den information och erfarenhet vi kan få ta del av inom ramen
för detta nätverk är av betydelse för bolagets utveckling. Vi kommer under 2017 fortsätta
att delta i branschorganets verksamhet.
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3. Personal
3.1. Friskvård
Alla medarbetare kan genom sin livsstil och sitt deltagande i olika friskvårdsaktiviteter
påverka sin egen psykiska och fysiska hälsa positivt. Bolaget ska aktivt uppmuntra
medarbetarna att delta i hälsofrämjande aktiviteter. Genom vår företagshälsovård arbetar
vi med såväl förebyggande som med arbetsrelaterad hälsovård.
Målet med friskvården är att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.

3.2. Personalvård
Genom att främja utvecklingen av arbetsplatsen, metoder och hjälpmedel kan
medarbetarens arbetsuppgifter förbättras och vår möjlighet att öka trivseln på
arbetsplatsen ökar.

4. Marknadskommunikation
4.1. Allmänt
Bolaget satsar på välskyltade lättillgängliga parkeringsanläggningar. Anläggningarnas
läge och standard är det som i första hand bidrar till god beläggning.

4.2. Webb
Bolagets hemsida är en viktig informationsbärare tillsammans med vår WEB-APP för
smartphones. Appen underlättar för den som surfar in på vår hemsida med sin telefon. Man
får automatiskt ett mobilanpassat gränssnitt utan att behöva ladda ner och installera
appen.

4.3. Kundtjänst
Bolaget har en centralt belägen och lättillgänglig kundtjänst med generösa öppettider,
både vad gäller telefon- och besökstider.
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5. Budget

5.1 Driftsbudget år 2017
Sammandrag (Tkr)

Bokslut
2015
INT ÄKT ER

34 531

Budget
2016
33 037

Prognos
2016

Budget
2017

34 837

35 066

KO ST NADER
Varor
Arbete
Lokaler
Bilar
Energikostnader markparkering
Fastighetskostnader
Förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Telefon, datakomm unikationer, porto
Marknadsföring
Resekostn. och övriga försäljningskostn.
Förvaltningskostnader
Övriga tjänster och kostnader

Summa Kostnader
AVSKRIVNINGAR

RÖ RELSERESULT AT
FINANSNETTO

RESULT AT FÖ RE BO KSLUT SDISP. O CH SKAT T

5 194
8 208
383
364
260
1 028
663
698
638
47
98
355
1 807

19 743
3 190

11 598
944

10 654

5 250
9 135
540
366
235
1 530
451
605
665
100
130
270
2 320

21 597
2 780

8 660
2 400

6 260

5 250
9 135
540
366
235
1 530
451
605
665
100
130
270
2 120

5 520
9 325
535
336
250
2 200
501
705
635
290
140
290
3 125

21 397

23 852

2 780

2 990

10 660

8 224

1 000

1 820

9 660

6 404
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5.2 Driftsbudget år 2017

INTÄKTER

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Parkeringsavgifter
P-tillstånd
Hyror, kontrakt
Kontrollavgifter
P-övervakning, avtal
Övriga intäkter
P-tillstånd, internt
Hyror, kontrakt internt
P-övervakn avtal internt
Övriga intäkter internt

16 083
5 947
2 133
1 154
257
456
172
372
95
7 862

14 700
5 600
2 600
1 300
200
300
200
300
100
7 737

15 200
6 900
2 600
1 300
200
300
200
300
100
7 737

15 300
7 000
2 500
1 300
250
300
150
300
100
7 866

34 531

33 037

34 837

35 066

Summa
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5.3 Driftsbudget år 2016
Kostnader (tkr)
KO ST N AD ER

B okslut
2015

B udge t
2016

Prognos
2016

B udge t
2017

Varor
M ark arrende
Renhållning
P -övervak n. s äkerh.överv.
P -biljetter
M y nträk ning
Övrigt

Summa

2 582

2 480

2 480

2 600

1 532
796
91
171
22

1 800
760
120
50
40

1 800
760
120
50
40

1 900
860
120
40

5 194

5 250

5 250

5 520

Arbe te
Löner
Trak tam enten,res eräk n.
A rbetsgivaravgifter
Lönes katt
P ens ions k os tnader m m
Utbildning
K onferens
Övrigt

5 595

6 040

6 040

6 170

7
1 803
112
449
36
118
88

25
1 945
150
540
130
120
185

25
1 945
150
540
130
120
185

20
1 980
120
515
130
120
270

Summa

8 208

9 135

9 135

9 325

Lokale r

383

540

540

535

Bilar

364

366

366

336

Ene rgikostnade r markparke ring

260

235

235

250

Fastighe tskostnade r
B ely s ning

236

260

260

260

Vatten oc h avlopp

10
57
225
210
223
67

35
100
150
550
385
50

35
100
150
550
385
50

35
40
300
1 200
305
60

Fjärrvärm e
Renhållning
Underhåll
Fas tighets sk att
Övrigt

Summa

1 028

1 530

1 530

2 200

Förbrukningsmate rial
A rbetsk läder
Förbruk nings - oc h kontors m at.
Dataprogram

Summa

40

40

40

50

417
206

201
210

201
210

241
210

663

451

451

501

Re paratione r och unde rhåll
M ark park ering, underhåll
B iljettautom eter
Övrigt

534

400

400

500

162
2

200
5

200
5

200
5

Summa

698

605

605

705

T e le fon, datakomm. Porto

638

665

665

635

47

100

100

290

M arknadsföring
Re se kostn och öv r försäljningskostn.
Res or, hotell
Representation
Inkas so

Summa

26

60

60

60

19
53

20
50

20
50

20
60

98

130

130

140

Förv altningskostnade r
S ty relsearvoden
Revis ion
Övriga förvaltnings k os tn.

Summa

197

160

160

170

72
86

60
50

60
50

70
50

355

270

270

290

274
1 345
188

600
1 500
220

400
1 500
220

600
2 300
225

Ö v riga tjänste r och kostnade r
K ons ultarvode
B ank avgifter
Övrigt

Summa
Summa driftskostnade r
(ex k l avs k rivningar)

1 807

2 320

2 120

3 125

19 743

21 597

21 397

23 852

9

5.4

Uppskattad driftbudget 2018 - 2019
Bokslut
2015

Budge t
2016

Prognos
2016

Budge t
2017

22 202
2 505
352
1 154
8 318

20 500
2 900
300
1 300
8 037

22 300
2 900
300
1 300
8 037

22 450
2 800
350
1 300
8 166

Uppskattad budget
2018
2019

Intäkter
P-avgifter,P-tillstånd
Hyror, kontrakt
P-överv. avtal
Kontrollavgifter
Övriga intäkter

Summa

34 531

33 037

34 837

35 066

23 050
2 800
350
1 300
8 166

35 666

24 150
2 800
350
1 300
8 166

36 766

K ostnader
Varor
Arbete
Lokaler
Bilar
Energikostnader markparkering
Fastighetskostnader
Förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Telefon, datakommunikationer, porto
Marknadsföring
Resekostn. och övriga försäljningskostn.
Förvaltningskostnader
Övriga tjänster och kostnader

Summa
Avskrivningar
Rörelse re sultat
Finansnetto
Resultat före bokslutsdisp. och skatt

5 194
8 208
383
364
260
1 028
663
698
638
47
98
355
1 807

19 743
3 190

11 598
944

10 654

5 250
9 135
540
366
235
1 530
451
605
665
100
130
270
2 320

21 597
2 780

8 660
2 400

6 260

5 250
9 135
540
366
235
1 530
451
605
665
100
130
270
2 120

21 397
2 780

10 660
1 000

9 660

5 520
9 325
535
336
250
2 200

5 520
9 560
535
336
260
1 335

5 520
9 845
535
336
270
1 370

501
705
635
290
140
290
3 125

526
725
585
100
140
310
3 150

551
745
605
100
140
330
3 175

23 852
2 990

8 224
1820

6 404

23 082
4 620

7 964
2 040

5 924

23 522
4 880

8 364
2 170

6 194
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5.5 Investeringsbudget 2017 – 2019 (Tkr)

2017
VULCANUS

33 år

77 000

P-LEDNINGSSYSTEM 4ST A' 200 TKR

10 år

800

LADDPLATSER 20 TKR/PLATS 12 ST

5 år

240

Beläggning Nybron

10 år

800

78 840

2018

2019

800

800

-
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5.6 BUDGETKOMMENTARER
Driftsbudget 2017
Allmänt om verksamheten och dess utveckling
Parkeringsbolaget ser som sin största uppgift att vara aktiv i stadsbyggnadsprocessen med olika
typer av parkeringslösningar. Detta har hittills kunnat ske utan ägartillskott och de budgeterade
investeringarna under perioden 2017 – 2019 beräknas också kunna ske utan ägartillskott.

Bolaget har personal och utrustning för verksamheten på såväl bolagets egna p-anläggningar
på tomtmark som på gatumark där bolaget utför övervakningstjänster åt Tekniska förvaltningen.
Parkeringsbolaget arbetar med i princip all Borås Stads operationella verksamhet på
avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomt- och gatumark.

Beräknade parkeringsintäkter år 2016
Tekniska förvaltningen
P-avgifter, gatumark
Felparkeringsavgifter

14,0 Mkr
8,6 Mkr

22,6 Mkr

Parkeringsbolaget
P-avgifter
15,2 Mkr
Tillstånd
7,1 Mkr
Hyror
2,9 Mkr
Kontrollavgifter
1,3 Mkr
Övriga intäkter (exkl. ers från Tekn.förv.) 0,6 Mkr

27,1 Mkr

Totalt

49,7 Mkr

Tekniska förvaltningen ersätter Parkeringsbolaget med 7,7 Mkr under 2016 för dessa tjänster.

Rörelseintäkter
P-avgifter
I följande sammanställning visas intäkternas utveckling de senaste åren.

2013
2014
2015
2016

Tomt
14 800
15 200
16 100
15 200

Gata
11 800
13 400
14 300
14 000

S:a
26 600 Tkr
28 600 Tkr
30 400 Tkr
29 200 Tkr (prognos)

Gatuintäkterna går efter Parkeringsbolagets insamling direkt till Tekniska förvaltningen och ligger
utanför bolagets ekonomiredovisning.

Parkeringsavgifter
Dessa beräknas öka med 0,5 Mkr jämfört med budget 2016 och detta beror enbart på en ökad
beläggning.
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Parkeringstillstånd
Intäkterna från försäljningen av parkeringstillstånd beräknas öka med 1,4 Mkr jämfört med
budget 2016. Detta beror på en prishöjning med 50kr/mån/tillstånd som gjordes under 2016 samt
en ökad volym.

Övriga intäkter
Bolaget utför tomtmarksövervakning åt bl.a. flera av stadens förvaltningar.
Ersättning från Tekniska förvaltningen för bolagets gatuövervakning ingår under övriga intäkter
internt och blir efter överenskommelse 7,8 Mkr år 2017.

Rörelsekostnader
Varor
Övervakningen beräknas öka med 70 tkr, detta beror på fler områden och uppdrag.

Arbete
Kostnaden för arbete beräknas endast öka med sedvanliga löneökningar.

Lokaler
Kostnaderna avser kontorslokalernas hyra och städning.

Bilar
Bolaget har 4st leasade fordon från Servicekontoret.

Energikostnader för markparkering
Detta är energikostnad för biljettautomater och belysning på tomtmark.

Fastighetskostnader
Dessa kostnader beräknas öka med 670 tkr jämfört med budget 2016. Detta beror på att vi
under 2017 kommer att undersöka och laga sprickor som finns i P-husen Nybron och Valhall.

Förbrukningsmaterial
Dessa kostnader beräknas öka med 50 tkr jämfört med budget 2016. Detta beror på att vi
kommer att göra mer servicearbeten själva istället för att köpa dessa.

Reparationer och underhåll
Planerade underhållskostnader på markparkeringarna är asfaltsarbeten och målning av
parkeringsrutor. Dessa beräknas bli öka med 100 tkr jämfört med 2016.

Telefon, datakommunikationer och porto
Dessa kostnader beräknas bli något lägre än budget 2016 pga att vi 2016 bytte handdatorer.

Marknadsföring
Bolaget har en fortsatt hög målsättning i marknadsföringen av parkering i Borås city. Liksom
tidigare år kommer den att prioritera information om tillgänglighet i city. Aktiviteterna sker ofta i
samverkan med förvaltningarna i Borås Stad och med marknadsbolaget Mitt i Borås. Vi kommer
också att se över skyltning och informationen på våra anläggningar därför beräknas dessa
kostnader öka med 190 tkr jämfört med budget 2016.

Resekostnader och övriga försäljningskostnader
Dessa kostnader beräknas bli i stort sett oförändrade.
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Förvaltningskostnader
Dessa kostnader beräknas endast öka med sedvanliga kostnadsökningar av arvoden och
revision.

Övriga tjänster och kostnader
Dessa kostnader kommer att öka med 1Mkr jämfört med budget 2016. Kostnaderna för app och
sms betalningar ökar men på sikt kommer detta att innebära en kostnadsminskning pga att vi
inte behöver investera i nya betalautomater. Kostnaderna för konsultationer beräknas öka
något pga planering av nya anläggningar.

Avskrivningar
Nya avskrivningar som kommer att belasta resultatet 2017 är 4 st P-ledningssystem 800 tkr, 12 st
Laddplatser för elbilar 240 tkr och ny beläggning på Nybron 800 tkr.

Räntor
Bolaget har en bundet swap om 15 Mkr till 3,79% med slutdag 2019-05-17. Bygget av P-huset
Vulcanus beräknas starta under våren 2017 och kostnadskalkylen för detta är 77 Mkr. 50% av
kostnaden för detta skall bindas i swapar och detta kommer att ske i samarbete med
Internbanken. Bolagets finanspolicy är 50% bundet och 50% rörligt.

Kreditlimit
Bolaget har idag en kreditlimit om 129 Mkr , då det var planterat att P-huset Vulcanus skulle
byggas under 2016. Vår förhoppning är att bygget kommer igång under 2017 och då räcker
denna limit.

Risker under 2017
Att vi tappar intäkter om miljöbilstillståndet för elbilar ökar väsentligt under 2017, vi kan i dag inte
uppskatta detta.
Att P-huset Vulcanus skjuts upp ytterligare ett år pga överklaganden .

Uppskattad driftsbudget 2018 –2019
Mkr
Intäkter
När Hugins p-anläggning bebyggs ger detta ett intäktsbortfall om 800 tkr och tillkommande
anläggningar är Vulcanus där intäkterna beräknas till 2 Mkr/år.

Kostnader
Kostnaderna förutom avskrivningar och räntor förväntas i stort sett vara oförändrade förutom
årliga kostnads och löneutvecklingar. Avskrivningarna beräknas öka med ca 2,1 Mkr när p-huset
Vulcanus är klart.

Investeringar
4 st P-ledningssystem 2018 till en beräknad kostnad om 800 tkr.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
2018 beräknas ett resultat om 6,0 Mkr och 2019 6,2 Mkr.
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Budget och verksamhetsplan 2017
BoråsBorås TME AB

BOLAGETS ÄGARDIREKTIV OCH MÅL
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang.
Bolaget skall offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål:
- Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäringen, turister och andra gäster liksom för
arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang.
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Partnerskapet BoråsBorås
Bolaget vilar på ett partnerskap mellan Borås Stad och föreningen Borås Näringsliv. Partnerskapet som startade
2006 har samma ursprungsmål idag som då; Att Borås skall bli attraktivare och en bättre plats att Bo, Arbeta och
Studera, och Besöka. Det gemensamt ägda bolaget BoråsBorås TME AB har hand om besöksperspektivet till staden
och de andra frågorna aktiveras och samtalas om på SamRådsArenan. Möten där politiker och tjänstemännen tillsammans med företrädare för näringslivet ses 3-4 gånger per år i syfte att få helhetsbild över framtidsfrågor som
är viktiga för stadens utveckling.
Partnerskapet bjuder också in till ERFA möten, för kommunala tjänstemän och medlemmar i föreningen att få
inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Partnerskapet arrangerar även Stadshusmiddag där Gullsaxarna®
delas ut. Även ansvaret för att Borås Födelsedag och Boråsambassadören vilar på partnerskapet. Alla ovan aktiviteter projektleds av personal på BoråsBorås TME AB.

Stadsutveckling med besöksperspektiv
Bolaget har sedan 2014 resurser för att samordna och driva centrumutvecklingsfrågor i staden genom samverkan
i flödesmätningarna, Purple Flag certifiering och kommunens del i Sommartorsdagarna®. För 2017 kan budgeten
för dessa behöva höjas med 100 000 kr, idag ej finansierat förslag.

Borås 400 års jubileum
Under 2017 kommer bolaget, efter att ha genomfört projektet ”Borås Växer” ansvara för resultatet som handlar om
att koordinera och projektleda arbetet inför Borås 400 års jubileum år 2021.

Arbetsmodell
Principen för alla projekt som bolaget engagerar sig i är att det finns en aktör, som antingen är ett besöksmål eller
en attraktion, det kan vara ett sport- nöjes- eller kulturevenemang som skall genomföras i Borås, eller det finns en
person som vill stå värd för ett möte/kongress.
Bedömningen av bolagets insats i respektive projekt beror på hur mycket besökare som förväntas komma till Borås
och/eller medieeffekten av det. Det ena ökar TEM (Turistekonomisk effekt) och det andra ryktet och omvärldens
bild av Borås.
Projektledare på bolaget arbetar med att stötta och understödja denna aktör med fokus på att det leder till fler
besökare och att dessa får ett gott mottagande. Dessa två ger då måluppfyllelser;
- Ökad turistekonomisk effekt
- Besökaren upplever Borås som attraktiv plats och får ett bra bemötande.

Marknadsförarna på bolaget arbetar med kampanjplanering, paketering av stadens innehåll och att detta marknadsförs i olika kanaler, bland annat i Borås Turistbyrå och boras.com, som vi själva äger och styr. Andra kanaler
kan vara annonser, trycksaker och distribution av dessa.
Borås Convention Bureau är en del av bolaget och arbetar aktivt med att få kongresser och möten till Borås. Dessa
möten cirkulerar ofta i Sverige och finns inom högskolevärlden, läkar- och vårdområdena, de kommunala och
politiska förbunden och inom forskning. Intresset för Borås ökar och och en att ha en anpassad arena för dessa
möten och kongress kräver ett modern och funktionell möteshus. Fokusområdena för kongresser och möten följer
de profilområden som staden har.

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås Kongresscenter AB vars uppgift är att bevaka husets funktion och flöde samt att
hitta bäst lämpade driftsoperatör. Arbetet med dessa uppgifter kommer att intensifieras under 2017.

Större projekt under 2017
SM-veckan, som vi stod värd för sommaren 2014, har vi vunnit tillbaka till Borås och under en vecka kommer ännu
fler sporter genomföra sin SM-tävlingar i Borås. Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen ska vi slå nya
rekord!
Under 2017 kommer vi under hösten att genomföra och bekosta No Limit®. Vi utökar den tillsammans med kulturförvaltningen genom att förlänga den, skapa mer festivalkänsla och komplettera med fler konstformer.

Utvecklingsområden 2017
Övergripande målet för verksamheten under kommande år är att utöka samarbete och samverkan med de aktörer
och verksamheter som är besöksanledningar till Borås, samt utvecklavärdskapet till de som besöker Borås. Vårt
samarbete med Borås Djurpark fortsätter att utvecklas under året.
Turistbyråns roll och omvärld kommer att påverka var och hur vi möter framtidens besökare, under året kommer
vi att ha fokus på hur framtidens turistbyrå ser ut i digitaliseringens framfart. Även marknadsföringsstrategier och
kommunikationen mot besökare förändras från demografiska segment till drivkraftssegment.
Bolaget är nu inne i ny fas, där gått från att ”bara” stötta projekt till att få mer fördjupade relationer och vara stöd
för även utveckling av besöksnäringen och stadsutveckling från ett besökarperspektiv.

BUDGET 2017
				
Utfall 2015
Budget 2016
Prognos 2016
Budget 2017
				
Rörelsens intäkter				
BoråsBorås Näringslivs ek. förening
1 100 000
900 000
900 000
900 000
Hyresintäkter
100 000
100 000
100 000
100 000
Övriga intäkter
3 207 669
835 000
1 856 639
996 360
Försäljning biljetter provision
ingår i ovan
ingår i ovan
ingår i ovan
350 000
Försäljning Borås Turistbyrå
ingår i ovan
ingår i ovan
ingår i ovan
155 000
						
Summa intäkter:
4 407 669
1 835 000
2 856 639
2 501 360
				
Rörelsens kostnader				
Inköpskostnader 			
1 000 000
100 000
Övriga kostnader Borås Turistbyrå
1 467 543
900 000
ingår i ovan
1 100 000
Personalkostnader
10 023 218
9 608 000
10 371 313
10 444 606
Hyreskostnader
776 000
790 000
790 016
775 000
Administrativa kostnader
2 536 626
2 200 000
2 202 910
2 000 000
Projektkostnader
5 411 866
4 587 000
4 862 170
5 965 000
Borås Kongresscenter AB		
1 500 000
536 643
1 500 000
Summa rörelsekostnader:

20 215 253

19 585 000

19 763 052

21 884 606

				
Rörelseresultat före avskrivningar
15 807 584
17 750 000
16 906 413
19 383 246
Avskrivningar:
235 607
250 000
234 443
233 861
Rörelseresultat efter avskrivningar
Räntekostnader:

16 043 191
37 890

18 000 000
60 000

17 140 856
10 629

19 617 107
15 000

Resultat efter finansiella kostnader

16 081 081

18 060 000

17 151 485

19 632 107

Finansiering
Finansieringen av bolaget sker genom Borås Stad med koncernbidrag inom Borås Stadshus AB. Budgetförslaget för
år 2017 är ett koncernbidrag på 19 632 107 kr samt 900 000 kr som erhålls av Borås Näringsliv.		

Borås Kongresscenter AB
Bolaget har ett dotterbolag Borås kongresscenter AB som ej aktiverats fullt ut under 2016 på grund av förseningar
i projektet. Samtliga kostnader i dotterbolaget kommer att tas löpande i BoråsBorås TME AB och beräknas enligt
budget 2017 uppgå till totalt 1 500 000 kr.

Investeringsbehov
Inga nya investeringar planeras under 2017.

Kreditlimit
Idag har BoråsBorås TME AB en kreditlimit på koncernbanken på 22 miljoner.

Antagen vid styrelsemöte 2016-10-28

Ulf Olsson, styrelseordförande			

Helena Alcenius, verkställande direktör
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ÄGARDITREKTIV
Bolaget har under året fått nytt ägardirektiv. Dessa nedan är antagna av
Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17 samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.
Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom
	
vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling främst
inom textil och mode, skall samverka för att attrahera besökare, skapa tillväxt,
förnyelse och företagsutveckling lokalt och regionalt.
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BOLAGSORDNING
SYFTET MED BOLAGETS VERKSAMHET
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det centrum som skapas i Simonsland
för vetenskap, kultur, innovation och handel, där förutsättningar ska ges för olika
aktörer att utveckla verksamheter inom dessa områden och där samordning ska
befrämjas mellan näringslivet, staden och högskolan. Syftet är att stärka innovationsmiljön i Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling främst
inom textil och mode men även inom andra områden.
FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i
Simonsland genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i
Simonslands gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile &
Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kultur, innovation
och handel som bedrivs i Simonsland.
Ägaröversyn
Under 2016 har en översyn av bolaget från ägarnas sida, i syfte att se om det finns
synergi- och samordningsvinster inom koncernen. Per dags dato finns ett förslag
presenterat för politiken men inga beslut.
Projektet ”Dressed for success”
Parallellt har verksamheterna i Textile Fashion Center genomför ett projekt kallat
”Dressed for sucess” finansierat av Västra Götalandsregionen med förslag på hur
samverkan kan ske effektivast. En vision för huset har också processats fram och
antogs på senaste styrelsemöte 2016-10-26.
Visionen för Textile Fashion Center som funktion:
”Europas ledande science park inom textil och mode”
2017
I väntan på beslut från ägarna och implementering av ”Dressed for sucess” lämnar
bolagets styrelse en budget som bygger på samma verksamhetsinriktning som i fjol.

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493
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BUDGET 2017
Utfall helår Budget
2015
2016

Budget
2017

240 000

120 000

Intäkter:
Försäljning möten/konferens

1 815 489

1 400 000

1 720 000

Nettoomsättning

1 815 489

1 640 000

1 840 000

Kostnader möten/konferens

-1 259 063

-700 000

- 1 222 000

Bruttovinst 1

556 426

940 000

618 000

Övriga rörelseintäkter (fakturerade hyror och löner)

112 000

Bruttovinst 2

730 000

Kostnader:
Personalkostnader

-1 649 134

-3 044 000

-3 100 000

Hyreskostnader gula zonen

-4 206 651

-4 200 000

-4 328 621

Hyra kontor

0

-250 000

-25 000

Kostnader gula zonen (städ, securitas, post, besöksräknare)

0

-400 000

-457 709

Övriga admin kostnader

-2 357 795

-590 000

-540 414

Aktiviteter och projekt

0

-700 000

-800 000

Kostnader totalt

0

-9 190 000

-9 251 744

Ack rörelseresultat

-7 657 154

-8 250 000

-8 521 744

Avskrivning inventarier

-377 548

-400 000

-420 256

Beräknat resultat efter avskrivningar

-8 034 702

-8 650 000

-8 942 000

Finansiella kostnader (ränta internetbanken)

-30 298

-50 000

-8 000

Beräknat resultat före skatt

-8 065 000

-8 700 000

-8 950 000

Budget för Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493
4

En inkubator i världsklass
Verksamhetsplan 2017

Inkubatorn i Borås AB
Henrik Jansson, VD

Verksamhetsidé
Inkubatorn i Borås skall verka för skapandet av nya kunskapsintensiva* företag och bidra till
ekonomisk tillväxt genom att erbjuda innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag
ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

Inkubatorn är marknadskompletterande
Inkubatorn konkurrerar inte med befintliga företag inom affärsutveckling då våra kunder
initialt har liten eller ingen betalningsförmåga.

Inkubatorn är en kommersiell verksamhet utan vinstintresse
Inkubatorn skall inte generera vinst till ägarna. Avkastning till ägare och finansiärer sker
genom att kundföretagen, över tid genererar skattemedel som överstiger Inkubatorns
kostnader, som i huvudsak finansieras av olika offentliga aktörer. Om Inkubatorn, till
följd av investeringar i kundföretag, genererar vinst skall denna återinvesteras i
verksamheten.

Likt Wolfgang Pichler…

…förbereder vi våra kunder inför deras utmaningar. Vi stöttar dem längs vägen och ger dem
både näring och väsentlig information, när det behövs. Vi hjälper dem att utvärdera
resultatet av deras ansträngningar och förbättrar de delar som kan bli bättre inför nästa
utmaning. Vi delar deras engagemang och vi stöttar dem när det går tungt. Vi delar deras
glädje när de når framgång och deras besvikelse i motgång. Våra kunders framgång är helt
enkelt vår framgång!

Affärsidé
Inkubatorn erbjuder innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering.

Kvalitetssäkrad process med tydliga, mätbara mål
Leverans till kund sker genom vår kärnprocess med till hörande stödprocesser.

Stödprocesser?

140

16 nya / år - ca 30 rullande

6

Kärnprocess i delar
1 timma

Möta

Identifiera

2 – 6 månader

Skissa

6 – 24 månader

Pitcha

Beskriv förutsättningar

Teknik, Marknad,

Engagemang

10 h/vecka

Spika

Skala

Alumni

Exit

Verifiera och kommersialisera

Organisation, Ekonomi
20 h/vecka

40 h/vecka

från kund
Närvaro på träffar,

event och på kontoret

Ambassadör

Erbjudande - Kärnprocess
Inkubatorn erbjuder stöd inom områdena Sälj/Marknad, Produkt/Tjänst,
Organisation/Struktur, Ekonomi/Finansiering samt Hållbarhet*. Inom ramen för
Inkubatorns kärnprocess erbjuds bland annat följande:
 Affärsutveckling - En kvalitetssäkrad process* med affärsmodellering, målsättning,
strategi(er), projektplanering och uppföljning, anpassad till varje kundföretag.
 Individuell affärsutveckling - En personlig affärsutvecklare som med kompetens och
stort engagemang ger stöd och inspiration; i snitt 160 timmar per år.
 Finansiering – Tillgång till, och förberedelse för kontakt med offentliga och privata
finansiärer, inklusive InkInvest AB som endast investerar i bolag som blir, är eller har
varit kunder till Inkubatorn.
 Struktur – Vi stöttar med bolagsformalia och etablering av arbetsrutiner etc.
 Organisation – Organisationsutveckling, resursförsörjning och rekryteringsstöd, inkl.
hållbarhetsperspektivet
 Styrelsestöd - Vi organiserar, strukturerar samt deltar i styrelsearbetet.
 Nätverk – Omfattande nätverk med specifik marknadskompetens och kontakter,
särskilt inom Textil- och Modeindustrin.

Erbjudande - Stödprocesser
Som komplement till vår erbjudande inom vår kärnprocess erbjuder vi följande
stödprocesser:
 Kontor – 1 600 kvadratmeter anpassade kontor och mötesrum i Textile Fashion
Center med tillhörande kontorstjänster.
 Marknadsföring – Via Inkubatorns marknadskanaler och med stöd av Inkubatorns
kommunikatör.
 Evenemang - Träffar, tävlingar, utbildningar och seminarier.
 Specialistkompetens - inom bl.a. textil, juridik, ekonomi, IT, IP via Inkubatorns
partners.
 Prototype Factory – Egen systudio, samt tillgång till labb och komplett textilverkstad i
Textile Fashion Center för snabb prototyptillverkning.

Säkerställd leverans
För att säkerställa leverans till kund, oavsett vem kunden möter, följer vi en
processbeskrivning där varje moment och verktyg kopplat till affärsutvecklingsprocessens faser framgår. Härigenom kan vi både förklara för
kunder hur vi arbetar, samtidigt som inget missas!
Under den tid företaget deltar i Inkubatorprocessen skall det hinna
färdigställa den initiala produktutvecklingen, skapa en initial organisation
med bra kompetensbredd, lansera produkten på minst en marknad samt
skapa positivt kassaflöde (alternativt ha varaktig finansiering). Vidare skall
bolaget ha en tydlig tillväxtstrategi genom vilken bolaget klarar att växa på
egen hand.

Segmentering: Målgrupp
Drivande innovatörer, forskare, entreprenörer och nya tillväxtföretag som söker en partner
för att utveckla sin affärsidé eller sitt företag i syfte att nå snabb kommersiell
marknadsetablering på en marknad med tillväxtpotential. Fem år efter Exit skall bolagen
kunna omsätta minst 20 MSEK och kunna var minst 8 anställda.

Dessa människor finns i nätverken kring Högskolan i Borås, Smart Textiles,
Drivhuset, IUC, Connect, Almi, Marketplace Borås, banker, redovisningsbyråer,
partners, SP, näringslivskontoren i Sjuhärad, Västsvenska Handelskammaren,
Borås Industri och Handelsklubb, samt i det omgivande näringslivet i regionen.
Utöver ovan nätverk finns dessa människor främst i nätverken krig
Textilhögskolan, Marketplace Borås, Swedish Fashion Council, ASFB, Swedish
Fashion Talent, Show up Fashion Award, Fresh Fish, Modemässor m fl.

Urvalskriterier
Teamet

Affärscaset

Driven entreprenör!
Team om minst två personer
Kund- och marknadsinriktade
Relevant erfarenhet
Eget ekonomiskt risktagande
Avstämning minst 1 gång/mån

Tydligt definierad och realiserbar affärsidé
Nytt, väsentligt bättre erbjudande
Kundnytta skall kunna verifieras och kvantifieras
Konkurrensfördel över tid
Skalbart
Realistisk projektplan och likviditetsbudget
Kapitalbehovet definierat

Positionering: Bilden av oss (hur)
Inkubatorn i Borås positionerar sig som den mest värdeskapande affärsutvecklingspartnern i
Sjuhärad, och nationellt inom områdena Teknisk Textil och Mode.
Genom att kommunicera goda exempel, tillgång till utvecklingskapital, erfarna
affärsutvecklare, nödvändig infrastruktur samt ett omfattande nätverk inom framförallt
Teknisk Textil och Mode, är målsättningen att bli ”top-of-mind” hos vår målgrupp. Våra
varumärken och erbjudande skall vara både välkända och erkända!
Medan INK i första hand arbetar regionalt, utgör ModeINK en nationell plattform för
entreprenörer och företagare inom design och mode.

Strategi i korthet
Inkubatorn i Borås skall:
 attrahera drivande företagare genom aktiv och uppsökande
marknadskommunikation
 erbjuda kvalificerad affärsutveckling genom kompetent personal
 erbjuda tillgång till utvecklingskapital såsom bidrag, lån och ägarkapital
 erbjuda expertkompetens via utvalda tjänstelevererande partners
 vara Sveriges ledande Inkubator inom Teknisk Textil och Mode

 samverka och samarbeta med omgivande nätverk till förmån för våra kunder
 tydligt kommunicera uppnådda resultat
Inkubatorns stöd till sina kunder skall vara långsiktigt, vilket innebär att vi gärna ser att
samarbetet med våra kunder sträcker sig över flera år. I syfte att kunna erbjuda detta,
måste inkubatorn aktivt arbeta för att säkra både varaktig finansiering och kompetens.

Inkubatorns alumniföretag
 skall fem år efter exit kunna
omsätta minst 20 MSEK och ha
minst åtta anställda.

 betalar skatter och sociala avgifter
som ger mångfaldig avkastning på
de offentliga medel som investeras
i Inkubatorns verksamhet

Inkubatorns framgång mäts genom följande KPI:er





Antal bolag som har exiterats ur inkubatorsprocessen
Antal anställda i de bolag vi arbetar med och har arbetat med
Omsättningen i de bolag vi arbetar med och har arbetat med
Attraherat kapital i de bolag vi arbetar med och har arbetat med

*Definitioner
Vår vision, ”En inkubator i världsklass”, innebär för oss att vi varje år skall examinera minst 6
företag ur vår affärsutvecklingsprocess som skall ha potential att fem år senare omsätta
minst 20 MSEK och ha minst åtta anställda.
”Kunskapsintensiva företag” skapar nytta genom att använda medarbetares kunskap för att
lösa kunders problem, där just problemet och levererad kundnytta är i fokus. Prissättningen
av företagens tjänster och produkter är värdebaserad, inte kostnads- eller tidsbaserade.
Med ”Hållbarhet” avser vi ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
Med ”Kvalitetssäkrad process” menar vi att det finns tydliga milstolpar kopplad till varje
processteg som säkerställer utvecklingen i varje unikt kundföretag.
”Skalbara företag” karaktäriseras av att de antingen har en affärsmodell där intäkterna ökar
oproportionellt mycket i förhållande till kostnaden när bolaget växer, eller har en
tillverkningsprocess där marginalkostnaden för ytterligare producerade produkter minskar
drastiskt i takt med produktionsökning (vanligast inom mjukvaruföretag).

Resultatmål/affärsområde 2017
INK

MODEINK

Inflöde

70

70

Möta

35

35

Skissa

8

8

Exit

3

3

Budget OBS!! INTE UPPDATERAD

Inkubatorn i Borås
En del av Borås Stad
Budget 2016

Rörelsens intäkter
Västra Götalandsregionen
Borås Stad
Vinnova

Övriga fakturerade intäkter

3 000 000 kr
2 000 000 kr
1 200 000 kr
1 100 000 kr
935 000 kr
0 kr
100 000 kr
250 000 kr
1 214 200 kr

Summa intäkter

9 799 200 kr

Högskolan i Borås
Borås Regionen
Tillväxtverket
Sparbanksstiftelsen
Borås Science Park

Rörelsens kostnader

Budget 2016

Råvaror och förnödenheter
Lokal- o fastighetskostnader
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel och resor
Reklam, PR och övriga försäljningskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Tele och post
Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader
Konsultkostnader
Övriga externa tjänster och kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

- 2 255 000 kr
252 000 kr
451 500 kr
190 000 kr
80 000 kr
92 000 kr
140 000 kr
230 000 kr
583 000 kr
- 5 456 761 kr
20 000 kr

Summa kostnader

- 9 750 261 kr

Rörelseresultat

48 939 kr

Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter fin. intäkter och kostnader

- kr
48 939 kr

Inkubatorn i Borås En del av Borås Stad
Utfall 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

Rörelsens intäkter
Västra Götalandsregionen

2 900 591 kr

2 900 000 kr

3 050 000 kr

3 000 000 kr

600 000 kr

2 000 000 kr

1 200 000 kr

2 400 000 kr

Vinnova

1 000 000 kr

1 200 000 kr

1 200 000 kr

1 200 000 kr

Högskolan i Borås

1 100 000 kr

1 100 000 kr

1 100 000 kr

1 100 000 kr

600 000 kr

935 000 kr

365 000 kr

330 000 kr

Nordic Buzz Tillväxtverket

-

kr

-

-

500 000 kr

Sparbanksstiftelsen

-

kr

100 000 kr

30 000 kr

-

Borås Science Park

365 000 kr

350 000 kr

340 000 kr

100 000 kr

Heliospectra Aktier

886 942 kr

-

kr

495 000 kr

-

kr

-

-

kr

200 000 kr

-

kr

Borås Stad

Borås Regionen

BSTF

kr

kr

kr

kr

Övriga fakturerade intäkter

1 138 055 kr

1 214 200 kr

1 363 000 kr

1 737 400 kr

Summa intäkter

8 590 588 kr

9 799 200 kr

9 343 000 kr

10 367 400 kr

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
2 214 492 kr - 2 255 000 kr -2 365 000 kr -

Lokal- o fastighetskostnader

-

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-

153 122 kr -

252 000 kr -

198 000 kr -

220 000 kr

Kostnader för transportmedel och resor

-

262 626 kr -

451 500 kr -

344 000 kr -

471 500 kr

Reklam, PR och övriga försäljningskostnader

-

270 964 kr -

190 000 kr -

470 000 kr -

350 000 kr

Kontorsmaterial och trycksaker

-

kr -

80 000 kr

- kr

2 260 000 kr

-

kr

Tele och post

-

71 080 kr -

92 000 kr -

89 000 kr -

92 000 kr

Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader

-

107 589 kr -

140 000 kr -

63 000 kr -

140 000 kr

Konsultkostnader

-

358 000 kr -

230 000 kr -

242 000 kr -

235 000 kr

Övriga externa tjänster och kostnader

-

305 135 kr -

583 000 kr -

329 000 kr -

543 000 kr

Personalkostnader

-

4 432 285 kr - 5 456 761 kr -

4 972 000 kr -

6 011 008 kr

Avskrivningar

-

20 000 kr -

20 000 kr

Övriga rörelsekostnader

-

192 266 kr

Summa kostnader

-

8 392 359 kr -

Rörelseresultat

24 800 kr -

198 229 kr

20 000 kr -

9 750 261 kr - 9 092 000 kr - 10 342 508 kr
48 939 kr

251 000 kr

24 892 kr

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader

-

1 665 kr

-

kr

2 000 kr

1 000 kr

250 kr

-

kr -

1 000 kr -

1 000 kr

199 644 kr

48 939 kr
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252 000 kr

24 892 kr

Inkubatorn i Borås En del av Borås Stad

Budget 2017
Västra Götalandsregionen
Borås Stad
Vinnova
Högskolan i Borås
Borås Regionen
Nordic Buzz Tillväxtverket
Borås Science Park
Övriga fakturerade intäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader
Lokal- o fastighetskostnader
Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial
Kostnader för transportmedel och resor
Reklam, PR och övriga försäljningskostnader
Kontorsmaterial och trycksaker
Tele och post
Företagsförsäkringar och förvaltningskostnader
Konsultkostnader
Övriga externa tjänster och kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

3 000 000 kr
2 400 000 kr
1 200 000 kr
1 100 000 kr
330 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
1 737 400 kr
10 367 400 kr

-

2 260 000 kr

-

220 000 kr

-

471 500 kr

-

350 000 kr
-

kr

-

92 000 kr

-

140 000 kr

-

235 000 kr

-

543 000 kr

-

6 011 008 kr

-

10 322 508 kr

44 892 kr

-

20 000 kr
24 892 kr

1 000 kr
-

1 000 kr

24 892 kr

Annica Larsson, 033-44 20 43

2016-10-24

AB Bostäders verksamhetsplan för 2017-2019
AB Bostäders roll i staden
AB Bostäder i Borås är sedan länge en viktig aktör för Borås Stad och dess utveckling. De kundenkäter vi genomför varje år visar att hos oss vill man bo och man är
nöjda med oss som hyresvärdar. Det antal personer som väljer att stå i vår bostadskö växer för varje dag. Vi har i september 2016 passerat 30 000 i antal.
Detta är den sanning vi önskar höra och till viss del är den sann. Det som grusar vår
tillvaro är den enorma bostadsbrist som råder i staden! Det bor fler och fler i våra lägenheter under osunda villkor och den svarta handeln med lägenheter, rum eller en
sovplats ökar stadigt. Våra lägenheter, fastigheter, grönområden osv slits i en takt
som gör att vi inte hinner eller orkar återställa till ursprungligt skick.
Av de över 30 000 personer som står i vår kö är mer än 12 000 aktivt sökande och vi
har aldrig haft färre omflyttningar i bolagets historia än vi har just nu. En stor del av
Borås stads befolkningsökning hamnar hos oss. Trycket på fler bostäder ökar och vi
ser att befolkningen ökar mer i våra områden än genomsnittet i Borås.
Vi vill vara en stark och aktiv aktör på Borås bostadsmarknad och för att kunna vara
det har vi stärkt vår balansräkning genom en försäljning av 3 områden, totalt 911 lägenheter, per 1 mars i år. Försäljningen innebär att bolaget gör en reavinst på drygt
350 mkr. Försäljningen skall möjliggöra att vi i framtiden ska kunna investera i fler nybyggnationer samt fortsätta underhålla våra kvarvarande fastigheter.
Efter årsskiftet var 36 nyproducerade lägenheter på Tunnlandsgatan klara för inflytt
och strax före semestern stod 11 radhus färdigställda på Ringargatan. Det är den nyproduktion vi har under år 2016. För år 2017 är våra orderböcker tomma.
Vi har under året gått in som delägare i Fastighets AB Viskaholm. Bolaget äger området som tidigare varit Borås Wäfveris huvudkontor. Men för att vi ska kunna spela en
betydande roll i utvecklingen av Borås behöver vi mark att bygga på. När beslut om
dragningen av Götalandsbanan föreligger, kan det innebära att vissa områden kan
detaljplaneras. Vi har för avsikt att vara med där. Under tiden förtätar vi på våra egna
områden, men det kostar mycket av vårt resultat.

Underhåll
Vi som bolag har tonat ner pratet om det så kallade underhållsberget. Vi har under
många år satsat mycket tid och pengar på att skapa bra skalskydd på våra fastigheter. Vi har även de senaste åren genomfört ett stort antal badrumsrenoveringar för
att minimera vattenskador som är kostsamma att reparera. Kök och övriga utrymmen
har fått stå tillbaka under denna tid och vi ser nu att det är där vårt underhållsbehov
kommande år finns.
Inför detta år fick vi en hyreshöjning på 0,59 procent från den 1 januari. Inför nästa år
vänta återigen svåra förhandlingar. Hyresgästföreningen har i olika uttalanden sagt
att det inte behövs några höjningar av hyran. Vi ser att vi har kostnadsökningar även
inför 2017, och som tidigare år stiger kostnaden för vatten.

Utvecklingen av företagets ekonomi
Vi har under de senaste åren investerat kraftigt. Vi har tidigare haft en relativ hög takt
på nyproduktionen och vi har årligen genomfört flera olika standardhöjningar, vilket
innebär ökade kostnader för avskrivningar.
Vår historia med mycket outhyrt och därmed sämre resultat, senast på 90-talet, innebar att bolaget inte gjorde avskrivningar på sina investeringar i den takt som vi borde
gjort. Med låga avskrivningar historiskt har vi höga oavskrivna värden kvar, även på
de komponenter vi byter ut. Med de nya redovisningsreglerna K3 innebär detta att vi
numera redovisar utrangeringskostnader vid komponentbyten.
Våra standardhöjande åtgärder genererar höjda hyror och är ett bra tillskott till resultatet. Samtidigt innebär åtgärderna ökade avskrivningar och ökade räntekostnader,
om vi inte kan finansiera åtgärderna via kassaflödet.
Dagens resultat är för lågt, vi behöver tjäna mer pengar! Vi har under året sålt 3 områden för att stärka vår balansräkning men de sålda områdena genererade ett positivt
resultat vilket vi kortsiktigt inte kan återskapa.
Vi behöver bygga och vi vill bygga men eftersom vi inte får del av stadens mark väljer
vi att förtäta på våra egna områden. Med tanke på gamla oavskrivna värden på de
hus som vi väljer att utrangera kommer bolaget att redovisa ett negativt resultat i budgeten för år 2017. Vi har ett resultat på 13,8 mkr före utrangeringskostnader, som beräknas till 23,3 mkr, vilket ger ett resultat före skatt på -9,5 mkr. Långsiktigt behöver
vi redovisa ett resultat i bolaget på 35-40 mkr efter utrangeringar.
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Prioriterade uppgifter under 2017
I den vision som vi tog fram under 2013 och som följer stadens vision 2025, har vi
som övergripande mål ”Det bästa boendet för Boråsarna!”.
De mål som vi har satt för den kommande den kommande treårsperioden stödjer den
långsiktiga visionen.
Vi följer upp och sätter nya delmål för att öka vårt serviceindex med 0,5 procentenheter under 2017. Vi har startat upp arbetet med att byta vår hemsida till en mer interaktiv hemsida där våra hyresgäster ska kunna kommunicera på enklare sätt med
oss och även utnyttja fler tjänster som vi kan erbjuda.
Vi fortsätter under 2017 att arbeta med den åtgärdsplan som bolaget har tagit fram
med anledning av resultaten i den undersökning av den psykosociala arbetsmiljön
som gjordes hösten 2015. En del av planen är att alla roller i bolaget ska ha en arbetsbeskrivning samt att samtliga chefer ska erbjudas chefscoachning.
Tidigare års arbete med att definiera driftnetto kommer vi under 2017 att implementera och löpande följa upp, både på företagsnivå och på olika områden.
Under 2014 startade vi upp ett framgångsrikt arbete med stadsodlingar. Intresset hos
våra hyresgäster har inte minskat, tvärt om. Vi kommer att fortsätta detta arbete under 2017 med ytterligare ett område.
Organisatoriskt har vi gjort en justering i våra områdesindelningar, från tidigare 4 områden till 3. Vi har tillsatt alla tjänster i den organisation vi startade i början av 2016
som innebär ett ökat kundfokus och en förstärkning inom de sociala hållbarhetsfrågorna.
Under 2016 har vi påbörjat arbetet med ett dokumenterat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Under 2017 kommer systemet att finnas på plats och successivt kompletteras med våra huvudprocesser.
Vi kan erbjuda våra hyresgäster en standardhöjning där vi genomför badrumsrenoveringar. Det har gått över förväntan och fler väljer en standardhöjning än vi vågade hoppas på. Då vi ser att intresse finns ger det oss möjlighet att öka kundernas valmöjlighet,
både vad gäller standarden på badrum men även erbjuda möjlighet till standardhöjningar
av kök.
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Nyproduktion 2017
I bolagets budget 2017 finns 3 nyproduktionsprojekt.
På Hulta torg planerar vi att riva ett av husen runt torget, bygga ett nytt hus anpassat för
en livsmedelsbutik samt bygga 2 nya hus med ett gemensamt glastrapphus som binder
ihop husen. Livsmedelsbutiken öppnar i nya lokaler under 2017 och de ca 100 nya lägenheterna blir inflyttningsklara 2018.
På Våglängdsgatan lämnar Borås Stad våra lokaler vid årsskiftet. Vi kommer då att
bygga om lokalerna till lägenheter igen, totalt 31 st med inflytt 2017.
Vi har idag en fastighet på Våglängdsgatan som är i rätt dåligt skick. Vårt förslag till styrelsen är att riva huset och istället bygga 4 nya hus med totalt 128 nya lägenheter i olika
storlekar. Inflytt kommer att ske etappvis under 2018 och 2019.
Dessa 3 nyproduktionsprojekt tär kortsiktigt på bolagets resultat och år 2017 belastas
med en engångseffekt i form av utrangering på 19,7 mkr.

Planering 2018-2019
Vår inriktning under perioden är det fortsatta arbetet i enlighet med vår vision. De tre
målområdena i vår vision är kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra mål för perioden bygger på dessa målområden.
Vi kommer att fortsätta studera möjligheterna till ytterligare nyproduktion i Borås. Vi är intresserade av att vara med och utveckla regementsstaden. Vi har gått in som delägare i
Fastighets AB Viskaholm och vi har höga ambitioner att tillsammans med Riksbyggen utveckla detta centrala område.
En förutsättning för fortsatt nyproduktion är att vi har en resultaträkning som tål detta liksom att vi behöver en balansräkning som är stark nog att finansiera nyproduktionen.

Förslag till budget 2017
Vårt budgetförslag visar en resultatnivå på 13,8 mkr före utrangeringar. De budgeterade
utrangeringar uppgår till 23,3 mkr vilket innebär ett negativt resultat på -9,5 mkr efter utrangeringar.
Vi behöver långsiktigt nå ett resultat på 30-40 mkr före utrangeringar. Vi får utgå ifrån att
vi kommer att ha utrangeringskostnader i flera år framöver då vår tidigare låga avskrivningstakt innebär att vi har höga restvärden kvar. I budget 2017 ingår 3 extraordinära utrangeringar.
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Bokslut

Budget

Prognos

Budget

Samtliga belopp i tkr

2015

2016

2016

2017

Intäkter

510 657

473 355

487 282

480 479

532

588

1 074

1 112

-438 399

-421 056

-427 108

-430 489

72 790

52 887

61 248

51 102

1 171

900

860

900

-41 618

-33 787

-32 805

-38 167

Resultat före utrangering & reavinst

32 343

20 000

29 303

13 835

Utrangeringar enligt K3

-6 962

-6 742

-7 118

-23 300

0

0

348 256

0

Resultat före skatt

25 381

13 258

370 441

-9 465

Uppskjuten skatteskuld

-2 777

0

0

0

Resultat

22 604

13 258

370 441

-9 465

351 088

179 017

179 017

346 662

Övriga rörelseintäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Reavinst vid försäljning av fastigheter

Investeringar under perioden

Vi har inför 2017 större kostnadsökningar för vatten och tack vare ett klimatvarmt år 2016
har vi en kostnadsökning för uppvärmning. Vi räknar med ökade lönekostnader, vi tror att
löneökningarna kommer att ligga på samma nivå som de senaste åren. Ökad upplåning
ger ökade finansiella kostnader.
En blygsamt kalkylerad hyreshöjning i budget med 0,5 % för år 2017 ger inte kostnadstäckning för våra kostnadsökningar. Vis av tidigare års förhandlingar vet vi att vi inte kan
förvänta oss total kostnadstäckning i kommande års hyresförhandlingar.
Vi räknar med att vår soliditet kommer att uppgå till 18,5 % tack vare försäljningen av
fastigheter i mars 2016. Det negativa resultatet innebär att räntabiliteten på eget kapital
sjunker till -1,6 %. Direktavkastningen blir i år 3,8 %, nästa år sjunker den till 3,4 %.
Den justerade soliditeten, som bygger på våra marknadsvärden, beräknas i år uppgå till
39,6 %. Nästa år sjunker värdet till 38,9 % då nybyggnation ofta har lågt marknadsvärde.

AB Bostäder i Borås
Annica Larsson
Ekonomichef
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Annica Larsson, 033-44 20 43

2016-10-24
Kommunstyrelsen
Borås Stad

Ansökan om kreditlimit m m för år 2017 i koncernbanken
AB Bostäder ansöker om en kreditlimit på 250 mkr för år 2017, vilket är en
ökning med 50 mkr.
Vårt behov av ökad kreditlimit beror på att vår investeringstakt ökar. Våra investeringar år 2016 uppgår i vår prognos till 179,0 mkr och i budget för år
2017 har investeringarna ökat med 167,7 mkr till 346,7 mkr.
Förutom den nyproduktion vi har planerat för 2017-2019 finns det möjlighet
att många andra projekt som tidigare har tyckts varit förgävesprojekt nu har
vaknat till liv. Om det blir verklighet kommer vi att behöva välja eftersom vi
varken ekonomiskt eller personellt kan hantera denna mängd potentiella projekt samtidigt.
Finanspolicy
Styrelsen tog i slutet av 2011 ett beslut som innebär att högst 40 % av räntan
får förfalla inom ett år och att resterande 60 % efter ett år. Styrelsen har gett
ledningen ett riskmandat som innebär att upp till 65 % kan förfalla inom ett år
och så lite som 20 %. Vi redovisar regelbundet till styrelsen låneportfölj och
räntespridning.
Förutsättningarna har förändrats en hel del sedan beslutet 2011. För närvarande har vi ett historiskt lågt ränteläge vilket vi har svårt att utnyttja fullt ut.
Vi föreslår att AB Bostäder får fortsätta att avvika från Borås Stads finansregler till vidare. Det pågår en översyn av de finansiella reglerna inom Borås
Stads internbank och där är vi en viktig del med vår stora och växande skuldsättning. Om allt går enligt plan kommer nya regler vara implementerade i
kvartal 1 2017.
Med vänlig hälsning
Annica Larsson
Ekonomichef

Verksamhetsplan & budget 2017
Fristadbostäder AB
Med flerårsprognos t o m 2021

FRISTAD 2016-11-02
Kjell-Ove Sethson

2016-11-02
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Verksamhetsplan
Investeringar, förbättringar och underhåll
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet.
Under 2016 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 300 st. Vi är
nu uppe i 200 klara badrum. Projektet pågår en bit in på 2018. Utöver badrumsrenoveringarna är
inga stora underhållsprojekt planerade för 2017.

Nyproduktion
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser
avsätts i ärendet.
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder och tänker oss bygga 20 lägenheter i taget.
Igångsättande av projekt sker tidigast i slutet av 2017, men viktigt att notera, något sådant projekt
är inte inlagt i den här budgeten.
Kvalitets- och miljöarbete
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001.
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår.
Framtid
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget.
Ekonomi
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år
2021. Prognosen innehåller bokslut 2015, prognos för 2016, budget för 2017 samt plan för 201821. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR prognos.
Hyrorna för 2017 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas
under perioden januari-mars 2017.
Lån/limit
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad
rekommenderade strategin där ca 50% är bundna på längre sikt.
Inför nyproduktion ansamlar vi kapital på kontot och ser inte behov av limitändringar under 2017.
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos
Vår plan avser en flerårsprognos.
Förutsättningar för planen:
- År 15 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 16
samt plan 17-21.
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda där gjorda investeringar
sedan dess är påförda.
Följande antaganden är gjorda i övrigt;
INTÄKTER
1. Hyror bostäder höjs med 2,8 % per år 2017-2021.
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år.
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år.
KOSTNADER
1. Värme höjs med 2 % per år.
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen.
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
1. Investering i befintliga byggnader sätts till ca 4 000 kkr. per år 2017-2021.
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år.
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 %
för maskiner och inventarier.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till 2,1 % inklusive
borgensavgift för 2017, därefter höjs den i några steg fram till 2021.
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital.
NEDSKRIVNING
SKATTER.
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden.
ÖVRIGT
Balanslikviditeten är satt till 40.
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Resultaträkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Budg/Progn

Prognos->

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Resultat vid försäljning av fastigheter

34 872
-50
0
690
0
650
0
630
0

35 848
-50
0
704
0
663
0
643
0

36 852
-50
0
718
0
676
0
655
0

37 884
-50
0
732
0
690
0
669
0

38 945
-50
0
747
0
704
0
682
0

40 035
-50
0
762
0
718
0
696
0

SUMMA INTÄKTER

36 792

37 808

38 852

39 925

41 027

42 160

Underhåll
Lägenhetsunderhåll

2 300
3 600

3 800
3 690

4 000
3 782

4 300
3 877

4 300
3 974

4 000
4 073

Summa underhållskostnader

5 900

7 490

7 782

8 177

8 274

8 073

Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

3 440
1 000
800
1 200
1 100
5 200
145
3 400
1 550

3 526
1 020
816
1 224
1 122
5 304
148
3 485
1 581

3 614
1 040
832
1 248
1 144
5 410
151
3 572
1 613

3 705
1 061
849
1 273
1 167
5 518
154
3 661
1 645

3 797
1 082
866
1 299
1 191
5 629
157
3 753
1 678

3 892
1 104
883
1 325
1 214
5 741
160
3 847
1 711

17 835

18 226

18 625

19 034

19 451

19 878

500
25

510
26

520
26

531
27

541
27

552
28

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

24 260

26 251

26 954

27 768

28 293

28 531

DRIFTNETTO

12 532

11 556

11 898

12 157

12 734

13 629

Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Övriga förvaltningsintäkter netto

0

0

0

0

0

0

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

0
5 200
425
360
0
0

0
5 200
425
360
0
0

0
5 200
425
360
0
0

0
5 200
425
360
0
0

0
5 200
425
360
0
0

0
5 200
425
360
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

5 985

BRUTTORESULTAT

6 547

5 571

5 913

6 172

6 749

7 644

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

6 547

5 571

5 913

6 172

6 749

7 644

0
3 923
0

0
4 220
0

0
4 014
0

0
4 410
0

0
4 581
0

0
4 705
0

-3 923

-4 220

-4 014

-4 410

-4 581

-4 705

2 624

1 351

1 899

1 762

2 168

2 939

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2 624

1 351

1 899

1 762

2 168

2 939

Tkr
HYRESINTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader
Aktiverad ränta nybyggnation

Summa finansnetto
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.
Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT

Balansräkning
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

0

162 981
0
12 177
11 493

200 781
0
12 177
11 068

195 581
0
12 177
10 643

190 381
0
12 177
10 218

185 181
0
12 177
9 793

179 981
0
12 177
9 368

174 781
0
12 177
8 943

186 651

224 026

218 401

212 776

207 151

201 526

195 901

Maskiner och inventarier

1 580

1 620

1 660

1 700

1 740

1 780

1 820

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

188 291

225 706

220 121

214 536

208 951

203 366

197 781

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

98
1 060
319

100
1 000
5 866

100
1 000
700

100
1 000
700

100
1 000
700

100
1 000
700

100
1 000
700

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 477

6 966

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

189 768

232 672

221 921

216 336

210 751

205 166

199 581

0
18 762

0
21 386

0
22 737

0
24 636

0
26 398

0
28 566

0
31 505

18 762

21 386

22 737

24 636

26 398

28 566

31 505

0

0

0

0

0

0

0

Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

0
37

0
37

0
37

0
37

0
37

0
37

0
37

SUMMA AVSÄTTNINGAR

37

37

37

37

37

37

37

166 622

207 000

194 898

187 414

180 067

172 314

163 790

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

848
3 500

750
3 500

750
3 500

750
3 500

750
3 500

750
3 500

750
3 500

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

4 348

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250

4 250

189 769

232 673

221 922

216 337

210 752

205 167

199 582

35 923
1 600
37 523
564
1

39 354
1 600
40 954
610
1

39 354
1 600
40 954
610
1

39 354
1 600
40 954
610
1

39 354
1 600
40 954
610
1

39 354
1 600
40 954
610
1

39 354
1 600
40 954
610
1

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

Summa fastigheter

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL
Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER

S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta
Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

Nyckeltal
Fristadbostäder AB
Budget och prognos 2017-2021

Budg/Progn

Prognos->

2016

2017

2018

2019

2020

2021

161,55

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde

307 000
43 000

307 000
43 000

307 000
43 000

307 000
43 000

307 000
43 000

307 000
43 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Övervärde i fastigheter

125 974

131 599

137 224

142 849

148 474

154 099

Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

6,7
3,6

5,2
3,3

5,4
3,4

5,7
3,5

6,1
3,6

6,8
3,9

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
41

10
44

11
46

13
48

14
50

16
52

13,07
1,67
2,81
1,83

6,13
0,82
2,51
1,58

8,02
1,10
2,73
1,67

6,91
0,97
2,93
1,75

7,89
1,14
3,29
1,91

9,78
1,47
3,83
2,16

Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde

92
59

89
56

88
54

87
51

86
49

84
47

Självfinansieringsgrad

20

1 834

1 971

1 937

2 038

2 231

886
0,1
431
0,0
435
144
306
12 532

911
0,1
440
0,0
445
183
282
11 556

936
0,1
449
0,0
455
190
291
11 898

963
0,1
458
0,0
465
200
297
12 157

990
0,1
467
0,0
475
202
311
12 734

1 017
0,1
476
0,0
485
197
333
13 629

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

34
2 624
2 624

31
1 351
1 351

31
1 899
1 899

30
1 762
1 762

31
2 168
2 168

32
2 939
2 939

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

2,81
2,10
0,71

2,51
2,10
0,41

2,73
2,10
0,63

2,93
2,40
0,53

3,29
2,60
0,69

3,83
2,80
1,03

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %

9,7
167

8,6
132

7,6
147

6,8
140

6,0
147

5,2
162

Tkr
Finansiering
Balanslikviditet

Marknadsvärde

Nyckeltal

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital marknadsvärde

Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

AB Sandhultsbostäder

Budget

År

Upprättad 2016-10-04
Produktionskost
0
Taxeringsvärde, hyreshus......:
0
Taxeringsvärde, småhus........:
0
Byggnadsår............................:
0
Värdeår..................................:0

2017
Utskriven:

Lägenheter
Lokaler
Garage
P-platser
Totalt
Bokslut
2015
6 570 084
10 751 244
38 856
-35 238
-157 680
-13 390
20 706
11 558
17 186 140

Antal
175
30
2
29
236
Budget
2016
6 494 100
10 828 300
24 000
-30 000
-35 000
-15 000
0
0
17 266 400

19 345,0
Budget
2017
6 713 575
11 827 579
73 900
-35 000
-35 000
-20 000
0
0
18 525 054

-2 659 021
-2 659 021

-3 000 000
-3 000 000

-851 456
0
-287 196
-1 371 435
-672 894
-1 507 796
-632 078
-502 559
-101 225
-187 785
-108 717
-59 718
-323 970
-409 192
-47 347
-220 386
0
-80 676
-7 364 430

2016-11-04

Yta
10 619,0
8 726,0

-1,81
0,00
0,00
0,00
957,61

Prognos
helår 2016
6 608 000
10 840 000
74 370
-30 000
-35 000
-15 000
0
60 000
17 502 370

-3 900 000
-3 900 000

-201,60
-201,60

-3 000 000
-3 000 000

-1 004 000
0
-378 000
-1 240 000
-790 019
-1 463 386
-598 064
-510 000
-102 000
-170 000
-110 000
-64 000
-345 000
-450 000
-52 000
-290 000
0
-91 000
-7 657 470

-958 000
0
-378 000
-1 400 000
-704 800
-1 577 700
-612 200
-516 300
-114 200
-180 000
-110 000
-67 000
-354 000
-559 000
-48 000
-296 000
0
-99 000
-7 974 200

-49,52
0,00
-19,54
-72,37
-36,43
-81,56
-31,65
-26,69
-5,90
-9,30
-5,69
-3,46
-18,30
-28,90
-2,48
-15,30
0,00
-5,12
-412,21

-900 000
0
-430 000
-1 100 000
-840 000
-1 540 000
-550 000
-500 000
-100 000
-170 000
-110 000
-65 000
-335 000
-550 000
-50 000
-300 000
0
-108 000
-7 648 000

-232 351
-232 351

-258 372
-258 372

-259 048
-259 048

-13,39
-13,39

-258 000
-258 000

AVSKRIVNINGAR
7821 Avskrivningar byggnader
-2 544 121
7830 Avskrivningar maskiner och inventarier
0
-2 544 121

-2 854 888
0
-2 854 888

-3 872 559
0
-3 872 559

-200,18
0,00
-200,18

-2 828 388
0
-2 828 388

0
12 125
0
-2 170 688 -2 586 000
0
0
0
0
-2 158 563 -2 586 000
-14 958 486 -16 356 729

0
-1 832 000
0
0
-1 832 000
-17 837 807

0,00
-94,70
0,00
0,00
-94,70
-922,09

7 000
-2 586 000
0
0
-2 579 000
-16 313 388

0,00

-75 000

KONTOINTÄKTER

3013
3011
3015
3071
3073
3075
3050
3990

Hyror lokaler
Hyror bostäder
Hyror, garage o p-platser
./. Hyresbortfall bostäder
./. Hyresbortfall lokaler
./. Hyresbortfall garage o p-plats
Kabel-tv
Övriga ersättningar

UNDERHÅLLSKOSTNADER
4200 Planerat underhåll

4010
4030
4050
4100
4310
4323
4330
4340
4410
6370
6410
6420
6481
6490
6980
7010
7410
7510

DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel
Sotning,OVK, Vent
Extra arbeten/Snöröjning
Löpande underhåll/reparationer
El-avgifter
Uppvärmning, fjärrvärme
VA-avgifter
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Bevakning o larm
Styrelsearvoden
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode, HSB
Övriga förv. kostnader
Förhandlingsavgifter, HGF/SABO
Lön, anställda
P-försäkr
Arbetsgivaravgifter

FASTIGHETSSKATT
4470 Fastighetsavgift/skatt

8310
8421
8470
8490

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter (internt)
Räntekostnader, kreditinstitut
Räntebidrag
Övriga finansiella kostnader

Summa kostnader
Utrangering byggnader
8910 Inkomstskatt

Årets resultat

Differens

0
-146 802

0

0

2 080 852

909 669

687 247

3,71

Kronor
kvm
769,38
1 113,81
8,47

1 113 982

35,53
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VERKSAMHETSPLAN - EKONOMI – BUDGET 2017
1. Nulägesbeskrivning
A Marknadssituationen
Lägenheter
Efterfrågan på bostäder är stor i framför allt Sjömarken och Sandared. Några vakanser
finns inte i nuläget och bedömningen för framtiden är att vi, utöver vår pågående produktion på Alingsåsvägen 5 i Sandared, behöver bygga fler nya lägenheter i enlighet
med våra planer enligt nedan.
Lokaler
Bolaget förvaltar äldreboendet Ekekullen i Sandhult och Sanderökroken 1 och 2 i Sandared. Under 2017 finns inga planer på förändringar i lokalerna.
Nybyggnation
Alingsåsvägen 5, Sandared
Efter semestern 2016 påbörjades byggnationen av 15 lägenheter på Alingsåsvägen 5 i
Sandared. Byggnationen pågår f n och det skall vara inflyttningsklart 2017-06-01.
Räveskalla 1:25, Sjömarken
En detaljplan för Räveskalla 1:25 antogs 2016-06-01. Planen tillåter nybyggnad av totalt ca 100 lägenheter. Projektering av etapp 1 med ca 60 lägenheter pågår. Om allt
fungerar som det ska beräknas lägenheterna färdigställas under 2018.
B Ekonomi
Ekonomin i bolaget är stabil och fortsätter att stärkas. Resultatet för 2015 visade på
ett överskott med 2 081 tkr. Löpande och periodiskt underhåll utfördes för 4 030 tkr.
Reserverna i bolaget uppgår till 29 493 tkr.

2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram
A Soliditet
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. 2014 var soliditeten 15,2 % och
2015 höjdes den till 16,5%. Prognosen är att soliditeten för 2016 kommer att höjas ytterligare något. Under 2017 färdigställs och påbörjas nybyggnation enligt ovan, vilket
innebär att soliditeten kommer att sjunka.
B Likviditet
Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden.
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C Resultat
Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskostnader, underhållskostnader och hyresintäkter.
Kapitalkostnader
Medelräntan i bolaget 2015 var ca 1,4 %. För 2016 beräknas räntan bli ca 1,1 %. Bolaget räknar med en snittränta på 1 % för 2017.
En ränteswap på 50 mkr förfaller från 2015-11-05. För att följa vår räntepolicy har styrelsen beslutat binda en ny swap på 30 mkr under fem år till en ränta av -0,06%.
Reporäntan har under året gått ned och är nu -0,5%. Vi bedömer att räntan fortsatt
kommer att vara låg under 2017 men under andra halvåret 2017 bedömer marknaden
att räntorna långsamt kommer att höjas.
Driftskostnader
Fjärrvärmen stiger med ca 0,75% enligt Borås Energi och Miljö. VA-avgiften stiger med
5,5%. Övriga driftskostnader förväntas öka i genomsnitt med ca 2 %.
Underhållskostnader
Fastighetsunderhållet har under senare år succesivt trappats upp. Under 2015 utfördes underhåll för lite drygt 2 700 tkr. För innevarande år prognostiseras underhållet
till drygt 3 000 tkr. För 2017 har 3 900 tkr avsatts i budgeten.
Sandhultsbostäder har ett relativt ungt bostadsbeststånd, med 1987 som medelår.
Drygt 60% av bolagets fastigheter är byggda efter 1990 och börjar bli i behov av underhåll, vilket fortsatt kommer att märkas under de kommande åren.
Hyresintäkter
Hyrorna höjdes med 0,55% från den 1 januari 2016. Hyresförhandlingar för 2017
kommer att ske under hösten.
3 Investeringar
Alingsåsvägen 5
För nybyggnaden på Alingsåsvägen 5 i Sandared beräknas investeringen till ca 34 mkr.
Räveskalla 1:25, Sjömarken
Den antagna planen för fastigheten Räveskalla 1:25 i Sjömarken (se ovan!) gör att bolaget har kunnat påbörja projektering av området. Bedömningen är att bolaget, om
allt fungerar som det är tänkt, kan påbörja en nybyggnation under 2017. (Se ovan!)
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4 Budget 2017
Styrelsen har vid sitt möte 2016-10-31 beslutat att ändra avskrivningstid från 78 till 60
år, vilket påverkar bolagets resultat negativt med ca 760 tkr per år.
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under
2017.
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %.
Räntorna i bolaget förutsätts ligga runt 1 %.
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2017 är 687 tkr.

Borås 2016-10-27
AB SANDHULTSBOSTÄDER

Elisabeth Stenson
VD
Bilaga: Bokslut 2015, Budget 2017, Prognos 2016
Org. nr 556012-3233
Beslut taget i styrelsen 2016-10-31

Totalt AB Toarpshus

Produktionskostnad................:
Taxeringsvärde, hyreshus......:
Taxeringsvärde, småhus........:
Byggnadsår............................:
Värdeår..................................:

2017

Budgetår

Upprättad den............:
2016-11-04

Budget

Utskriven:

2016-11-04

Antal
409,0
24,0
75,0
49,0
557,0
Budget
2016
6 546 810
20 917 760
275 636
-93 272
0
-40 264
-6 400
0
27 542 270

Yta
24 133,0
4 621,0
0,0
0,0
28 754,0
Budget
2017
6 329 300
21 197 200
300 400
-230 000
0
-58 800
-15 000
0
27 523 100

Kronor
kvm
1 369,68
878,35
65,01
-8,00
0,00
-2,04
-0,52
0,00
957,19

Prognos
helår 2016
6 322 500
20 955 649
258 184
-159 984
0
-19 649
-10 413
2 100
27 348 386

-7 300 000
-7 300 000

-8 863 000
-8 863 000

-308,24
-308,24

-7 300 000
-7 300 000

-1 848 950 -2 260 835 -1 790 000
-134 149
-117 000
-128 000
-330 488
-500 000
-500 000
-1 403 216 -2 100 000 -2 100 000
-2 045 397 -2 047 074 -2 027 000
-2 819 297 -2 499 165 -3 036 000
-977 807
-865 432 -1 087 000
-683 992
-619 176
-677 000
-137 798
-140 000
-140 000
-203 241
-225 624
-228 000
-115 629
-111 500
-119 000
-27 453
-50 000
-50 000
-66 496
-61 000
-69 000
-452 595
-464 630
-482 000
-365 420
-499 325
-387 000
-46 760
-124 000
-120 000
-317 476
-324 360
-327 000
-119 182
-101 900
-103 000
-12 095 346 -13 111 022 -13 370 000

-62,25
-4,45
-17,39
-73,03
-70,49
-105,59
-37,80
-23,54
-4,87
-7,93
-4,14
-1,74
-2,40
-16,76
-13,46
-4,17
-11,37
-3,58
-464,98

-1 673 059
-150 727
-557 104
-2 100 000
-1 891 961
-2 681 567
-973 041
-661 598
-122 781
-209 386
-93 789
-47 560
-51 501
-502 980
-506 312
-41 333
-324 754
-113 323
-12 702 774

-388 239
-388 239

Lägenheter
Lokaler
Garage
P-platser
Totalt
Bokslut
KONTO INTÄKTER
2015
3013 Hyror lokaler
6 102 044
3011 Hyror bostäder
20 601 916
3015 Hyror, garage o p-platser
194 878
3071 ./. Hyresbortfall bostäder
-214 614
3073 ./. Hyresbortfall lokaler
-41 667
3075 ./. Hyresbortfall garage o p-platser
-39 511
3096 ./. Hyresrabatter
-6 396
3990 Övriga intäkter
17 550
26 556 180

4200

UNDERHÅLLSKOSTNADER
Planerat underhåll

4010
4050
4070
4100
4310
4323
4330
4340
4410
4460
6410
6320
6420
6481
6490
6980
7210
7510

DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel enligt avtal
Övr. kostnader fast.skötsel
Snöröjning
Löpande underhåll/rep
El-avgifter
Uppvärmning, fjärrvärme/Olja
VA-avgifter
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel TV
Styrelsearvoden
Avgifter juridiska åtgärder
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode, HSB
Övriga förv. kostnader
Förhandlingsavgifter
Lön, anställda
Arbetsgivaravgifter

4470

FASTIGHETSSKATT
Fastighetsskatt

7821

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar byggnader

8310
8421
8470
8490

8910

0
0
0
0
0

-8 896 310
-8 896 310

-311 010
-311 010

-317 837
-317 837

-342 500
-342 500

-11,91
-11,91

-2 962 810
-2 962 810

-3 332 446
-3 332 446

-2 962 800
-2 962 800

-103,04
-103,04

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter oms tillgångar
4 757
0
0
Räntekostnader, kreditinstitut 3,43%-2 148 290 -2 401 200 -1 676 000
./. Räntebidrag
0
0
0
Övriga finansiella kostnader
-342
0
0
-2 143 875 -2 401 200 -1 676 000
Summa kostnader
-26 409 351 -26 462 504 -27 214 300

0,00
-58,29
0,00
0,00
-58,29
-946,45

Inkomstskatt

0

0

Resultatmål KF
Lokal

Årets resultat

Differens

0

-2 962 810 60 år
-2 962 810

2 690
-2 514 334
0
0
-2 511 644
-25 865 467
0

0
147 829

1 079 766

308 800

1,12%

1 482 919

10,74
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VERKSAMHETSPLAN - EKONOMI – BUDGET 2017
1. Nulägesbeskrivning
A Marknadssituationen
Lägenheter
Efterfrågan på bostäder är stabil i bolagets flesta geografiska områden och framför allt
i Dalsjöfors centralort. Några vakanser finns inte. Styrelsens bedömning för framtiden
är att vi behöver bygga fler lägenheter i Dalsjöfors i enlighet med våra planer nedan.
Lokaler
Bolaget förvaltar äldreboendet på Dalhem. Det finns f n inga planer på förändringar i
dessa lokaler.
Nybyggnation
Uppegårdsgatan, Dalsjöfors
Bolaget har blivit erbjuden en tomt vid Uppegårdsgatan i Dalsjöfors av Borås stad. F n
undersöks möjligheterna att bebygga tomten. (Se nedan)
Tomt vid Dalhem, Dalsjöfors
Företaget har option på en tomt vid Dalhem i Dalsjöfors. Rekognosering av möjligheterna att bygga lägenheter där pågår.
B Ekonomi
Bolagets årsredovisning 2015 visade på en vinst på 147 tkr. Löpande och periodiskt
underhåll utfördes för 10 300 tkr. Reserverna i bolaget uppgår till 10 900 tkr.

2 Ekonomiska mål och ekonomiskt handlingsprogram
A Soliditet
Bolaget har som mål att årligen förbättra soliditeten. I samband med att vi under 2013
byggde nya hus sjönk soliditeten till 8,3% under 2013. 2014 höjdes den till 9,4%.
Denna siffra gällde också för 2015. Soliditeten kommer att höjas ytterligare något under 2016.
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B Likviditet
Likviditeten ska stärkas och överlikviditet ska användas till att minska låneskulden.
C Resultat
Resultatets utveckling kan delas upp i fyra huvudgrupper, kapitalkostnader, driftskostnader, underhållskostnader och hyresintäkter. Prognosen för resultatet under 2016
ligger på knappt 1,5 mkr.
Kapitalkostnader
Medelräntan i bolaget 2016 var 1,6%. För 2017 beräknas räntan bli ca 1,2%.
En ränteswap på 50 mkr förfaller 2016-11-04. Styrelsen har beslutat att detta lån från
2016-11-05 ska vara rörligt.
Reporäntan har under året gått ned och är nu -0,5%. Räntan kommer fortsatt att vara
låg under 2017 men under andra halvåret 2017 bedömer marknaden att räntorna
långsamt kommer att höjas.
Driftskostnader
Fjärrvärmen stiger med 1% enligt Borås Energi och Miljö. VA-avgiften stiger med 5,5%.
Övriga driftskostnader förväntas öka med i snitt 2%.
Underhållskostnader
Fastighetsunderhållet har under året legat på en fortsatt hög nivå. Under 2013 utfördes underhåll för 2 906 tkr och under 2014 var samma siffra 7 944 tkr. En ökning med
5 mkr. För 2015 var underhållet 8,9 mkr, alltså ytterligare 1,0 mkr. Prognosen för underhållet under innevarande år är 7 300 tkr. Med anledning av att vi fortsatt har ett
stort underhållsbehov avsätts 8 863 tkr för underhållet i budgeten för 2017.
Hyresintäkter
Hyrorna höjdes med 0,88% från den 1 januari 2016. Lägenhetshyrorna för 2017 förhandlas under hösten.
3 Investeringar
Underhåll
Bolaget fortsätter att förädla sina fastigheter genom underhåll. Delar av underhållet
kan komma att betraktas som investeringar. Någon ansökan om förhöjd limit är dock
inte aktuell i nuläget.
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Nyproduktion
Bolaget har under 2016 erbjudits en tomt i Dalsjöfors av Borås stad. Tomten är detaljplanelagd 1980. I nuläget prövas om vi kan erhålla bygglov för tomten. Om vi erhåller
bygglov planeras en byggnation av 40 st lägenhet i tio s k fyrbohus. Investeringen bedöms till ca 90 mkr. Av detta belopp budgeteras för 25 mkr under 2017 och resten under 2018. Med anledning av detta behöver bolaget ansöka om en förhöjd limit på
motsvarande belopp, 25 mkr.
4 Budget 2017
Budgetförutsättningarna bygger på att inflationen beräknas bli strax under 2% under
2017.
Hyrorna för bostäder och lokaler i regionen förväntas öka med ca 0,0 – 2,0 %.
Räntorna i bolaget förutsätts att ligga runt 1,2%.
I dagsläget är inga lägenheter outhyrda. Underhållet och räntan kommer att vara den
avgörande faktorn för resultatutvecklingen. Budgeterat resultat för 2017 är 309 tkr.

Borås 2016-10-21
AB TOARPSHUS

Elisabeth Stenson
VD
Bilaga: Bokslut 2015, Budget 2016-2017, Prognos 2016
Org. nr 556012-3233

Beslut taget i presidiet 2016-11-03

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet
2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att ersättning till utförare av hemtjänst enligt LOV fastställs enligt upprättat förslag

161125
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-28
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0744 732
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2016-11-23/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0744
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Vård- och äldrenämnden
Utförare av hemtjänst

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2017
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har Kommunstyrelsen
fastställt timersättningen till privata utförare inom hemtjänstvalet för 2017. Ersättningarna för 2017 har till stor del beräknats på samma sätt som för 2016, dock har en
genomgång av samtliga poster gjorts för att uppdatera underlaget.
Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser
ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar både
omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på att serviceinsatser förutsätts
utföras under dagtid på vardagar, varför inget tillägg för obekväm arbetstid behöver
betalas ut för dessa insatser, och dels på att det inte ingår någon kompensation för
dold moms i ersättningen (se nedan).
Beräkning av timersättning
Beräkningen av ersättningen utgår ifrån kommunens medianlön för personal inom
hemtjänsten omräknat till timersättning. Pålägg görs sedan för ersättningar för arbete
på obekväm arbetstid, semesterersättning och vikarier. En uppräkning görs av nuvarande lön med samma uppräkning som gäller för kommunbidragen för 2017, dvs. 2,3
% från april 2017. Även övriga kostnader räknas upp på samma sätt som kommunbidragen för 2017.
Då ersättning endast utgår för den tid utföraren är hos vårdtagaren görs också ett
pålägg för att täcka den kringtid som oundvikligen finns i verksamheten. Med kringtid
menas all tid som inte personalen är hos vårdtagaren, t ex gångtid, tid för möten och
utbildning. Detta pålägg är för utförare som utför omvårdnads- och serviceinsatser
37,3 %. För utförare som enbart utför serviceinsatser är det 30 %. Denna post är en
av dem som korrigerats i störst omfattning i beräkningen för ersättningen 2017. Orsaken till att påläggen är olika är att när det gäller omvårdnadsinsatser förekommer
fler korta besök, t ex för tillsyn eller delegerade hemsjukvårdsinsatser, varför kringtiden är förhållandevis högre.
En ersättning för overheadkostnader (bl. a personaladministration, ekonomiadministration, arbetsledning, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete) ingår i timersättningen.
Overheadkostnader är den andra posten som justerats i stor omfattning i beräkningen
för ersättningen 2017. Ersättningen differentieras även mellan tätort och utanför
tätort.
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Bomtid
Tidigare har utförarna ersatts vid oplanerad frånvaro och om brukaren tackar nej till
besök samma dag med planerad tid. 2015 räknades timpriset upp med 4 kr för serviceinsatser och 5 kr omvårdnads- och serviceinsatser, samma princip gäller för 2017.
På detta vis ersätts den s.k. ”bomtiden” generellt vilket blir ett mer rättvist system och
något enklare administrativt. Vid brukares inläggning på sjukhus eller vid dödsfall
ersätts de två första dygnen med planerad tid.
Moms
I ersättningen till externa utförare av både omvårdnads- och serviceinsatser räknas
också in en kompensation för att de inte har avdragsrätt för kostnader för moms,
vilket ger en så kallad dold moms i verksamheten. Utifrån kommunens redovisade
kostnader har denna fördyrande faktor för externa utförare beräknats motsvara cirka
3 %.
Utförare som endast utför serviceinsatser är i skattehänseende, enligt Skatteverkets
ställningstagande ”Social omsorg” daterad 2006-12-18 med dnr 131 664715-06/111,
inte en utförare av momsfri social omsorg. De är istället att betrakta som en underentreprenör av en momspliktig tjänst, t ex städtjänst. Utföraren har därmed skyldighet att debitera moms på utförda tjänster åt kommunen, men har också rätt att dra av
moms på sina kostnader. Detta innebär att utförarna av endast serviceinsatser måste
fakturera Borås Stad för utförda timmar med ett påslag med 25 % moms.
Telefoner
Nytt för ersättningen 2016 var att kostnader kopplade till tjänstetelefoner för användning av IT-systemet TES ersätts. Sett över en 18-månadersperiod blir timersättningen
2,57 kr, och ligger alltså fast i ersättningen 2017 tills eventuell förändring sker.
Ersättningsnivåer
Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till privata utförare i de
fall det endast gäller serviceinsatser på 312 kr per timma i tätort respektive 324 kr per
timma utanför tätort. Ersättningarna 2016 var 310 kr per timma i tätort respektive
321 kr per timma utanför tätort. För privata utförare som utför både omsorgs- och
servicetjänster blir ersättningen 388 kr per timma i tätort och 400 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2016 var 376 kr per timma i tätort respektive 388 kr per
timma utanför tätort. Det är samma ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs
på dagtid, kvällstid eller på helgerna.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Bilaga

Ersättningar inom hemtjänstvalet 2016
Omvårdnads- och serviceinsatser
Privat utförare
kr/timma
Tätort
388
Utanför tätort
400
I beloppet ingår en momskompensation på tre procent.

Serviceinsatser

Tätort
Utanför tätort

Privat utförare
kr/timma
312
324

Dubbelbemanning
Dubbelbemanning skall godkännas i förväg av biståndsbedömaren. Ersättningsbeloppet är det samma som för "grundbemanningen".

Oplanerad frånvaro (bomtid)
Vid oplanerad frånvaro kontaktas biståndshandläggaren senast nästkommande vardag. Vid brukares akuta sjukhusvistelse eller dödsfall ersätts de två första dygnen
(48 timmar från den första frånvaron) med planerad tid.
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Uträkning av ersättning i LOV för
2017
2017 års nivå, kr/tim
Omvårdnad Service
Lönekostnader
Månadslön
OB
Semesterdagstillägg (5v)
Semestervikarier (4/5v)
Sjukvikarier

145,74
12,99
2,57
12,17
3,61
177,09

134,81
0,00
2,38
11,26
3,34
151,79

PO-pålägg inkl. löneadm (39,08%)

69,20
246,29

59,32
211,11

Kringtid
Kringtid (inkl. OB-ersättning)

37,3%
91,87
338,16

30%
63,33
274,45

Overheadkostnader
Telefonkostnader (tillkom 2016)
Övriga kostnader (t.ex. bilar)

26,97
2,57
4,34

27,12
2,57
4,34

Bomtid

5

4

Timpeng tätort

377,03

312,48

Momskompensation
Timpeng tätort
- avrundat

11,31
388,34
388

0,00
312,48
312

Tillägg glesbygd

11,39

11,39

Timpeng glesbygd

388,42

323,87

Momskompensation
Timpeng glesbygd
- avrundat

11,65
400,07
400

0,00
323,87
324
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor
och fritidshem 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev i fristående skola:

Grundskola

åk 1-6
Åk 7-9

Ersättning per elev i fristående förskoleklass
Ersättning per barn i fristående förskola

6 181 kr/mån
7 417 kr/mån
2 745 kr/mån

1-2 år
3-5 år

87,78 kr/tim
62,70 kr/tim

Ersättning per barn i fristående fritidshem

2 294 kr/mån

Lovdagsersättning

29,64 kr/tim

Ersättningarna gäller fr om den 1 januari 2017
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Dnr 2016/KS0736

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Grundskoleförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Borås Kristna Skola
Internationella Engelska Skolan
Kunskapsskolan
Montessoriskolan Malmen
Freinetförskolan Ejdern
Montessoriförskolan Globen
Borås Kyrkliga samfällighet
Förskolan Paletten
Idealiv
Montessoriföreningen Pyramiden
Montessoriföreningen Globen

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass,
förskolor och fritidshem 2017
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående
skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om
principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr o m kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2017 års ersättningar har beräknats utifrån antagna principer. I beräkningarna är hänsyn taget till ny beräkningsmetod av kapitalkostnader, där nu Borås Stad följer Kommunförbundets rekommendation på internränta på 1,75 % mot tidigare egen satt ränta på 3,5% samt rådet för
kommunal redovisning när det gäller komponentavskrivning, avseende kommunens
lokaler. Dessutom har hänsyn även tagits till den dom Förvaltningsrätten i Jönköping
meddelade 2016-04-08 gällande beräkning av grundbeloppet.
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016 om ekonomiska ramar för 2017. De
politiskt utsedda arbetsgrupperna för de blivande fackförvaltningarna har under augusti månad lämnat förslag till budget. De preliminära ersättningarna till fristående
skolor, förskoleklasser, förskolor och fritidshem har beräknats utifrån dessa budgetar.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 tillförs ytterligare 36 mnkr till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. Andelen som avser de fristående enheterna
kommer naturligtvis att fördelas under 2017.
Kommunfullmäktige kommer att besluta om budget 2017 den 23-24 november 2016
som ger förutsättningar för Förskole- och Grundskolenämndens slutliga budgetar.
Kommunfullmäktige ger formellt ett kommunbidrag utan att specificera resurser för
skola, förskoleklass, förskola eller fritidshem. Förskole- och Grundskolenämnden

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

kommer att fatta beslut om slutlig budget 2017 och därefter görs nya beräkningar av
ersättningarna till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2017.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för momskompensation 6 %.
Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 6 181 kr/mån och för elev i åk 7-9 7 417 kr/mån.
Ersättningen har minskat med 5,3 % jämfört med 2016 års ersättning enligt beslut
beslut 2016-02-22.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 74 173 kr/år. I bidraget ingår pålägg för administration
med 2 038 kr/år och 4 198 kr/år som momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 89 008 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration med 2 446 kr/år och 5 038 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 10 751 kr/år per elev.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2017.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 2 745 kr/mån. Jämfört med beslut 2016-02-22 avseende föregående år är det en minskning med 7,2 %.
Bidraget per elev är 32 944 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration med
905 kr/år och 1 865 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 5 660 kr/år per elev.
Ersättningen gäller fr o m 1 januari 2017.
Förskola
För förskolan utgår ersättning med 87,78 kr/tim för åldersgruppen 1-2 år och för
gruppen 3-5 år är ersättningen 62,70 kr/tim.
Ersättningen är en ökning med 1,0 % jämfört med år 2016.
För barn 1-2 år är timpriset 87,78 kr. Timpriset inkluderar pålägg för administration
med 2,41 kr/tim och 4,97 kr/tim för momskompensation.
För barn 3-5 år är timpriset 62,70 kr. Timpriset inkluderar pålägg för administration
med 1,72 kr/tim och 3,55 kr/tim för momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 12 631 kr/år per barn.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2017.
Fritidshem
Ersättningen för fritidshem är 2 294 kr/mån vilket är en minskning med 13,5 % jämfört med 2016.
Ersättningen per elev är 25 232 kr/år. I ersättningen ingår pålägg för administration
med 693 kr/år och 1 428 kr/år som momskompensation.

3

Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 3 936 kr/år per barn.
Ersättningen gäller fr o m 1 januari 2017.

Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per vecka. Ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 294 kr/månad, vilket motsvarar
34,26 kr/tim.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 29,64 kr/tim.
Ersättningen gäller fr o m 1 januari 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef

Bilagor: Beräkningsunderlag för ersättningarna.

Bilaga, beräkning av ersättning grundskola
GRUNDSKOLA

2017
Kommentarer

641 Administration
642 Skolmåltidsverksamhet
643 Elevvård
644 Skolskjutsar
6450 Lokaler, hyra
645 Lokaler; vaktmästare, städning m m
646 Undervisning
6471 Elevassistenter, särskild definition
6472 Elevassistenter, övriga
648 Läromedel, utrustning o skolbibliotek
649 Statsbidrag
Budget 2017 grundskola produktion
Avräkning av poster som ingår i underlag:
- ersättning små skolor på små orter
- skolskjutsar
Administration (exkl rektor, bitr rektor m fl)
Adm. I PO-pålägget 0,62%
Kostnader för speciella verksamheter:
- Sjukhusskolan (BUP + lasarett)
- Kommunikationsklass
- A-resurs
- Stimulanspengar
- Särskolesamordning

Poster som ej ska ingå i grundbidrag
Elevassistenter enl särskild definition
Modersmål
CFL (Centrum för flerspråkigt lärande)

Summa korrigeringar

73 739
58 615
36 258
43 128
103 837
38 719
498 933
25 387
17 844
39 402
- 16 983
918 879

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

-

7 700
43 128
42 669
2 436

tkr
tkr
tkr
tkr

Fast belopp som ingår k-bidrag

2 742
- 11 698
3 102
3 062
624
- 117 161

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

uppräkning av 2016
uppräkning av 2016
uppräkning av 2016
uppräkning av 2016
uppräkning av 2016

-

25 387
23 070
2 498
50 955

tkr
tkr
tkr
tkr

verksamhet 64710
verksamhet 64680
an 449220 vht 641-648, exl 64680

- 168 116

tkr

Korrigering 41 mnkr pga ny kapitalkostnadsberäkning

uppräkning av 2016 enligt spec nedan
ber utfall

Underlag för grundbidrag

750 763

Underlag för grundbidrag per elev och år

tkr

71 960

kr

Pålägg för administration

3%

2 159

kr

Pålägg för momskompensation

6%

4 447

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

78 566

kr

Elever i kommunens grundskola
varav 7-9
varav 1-6

10 433
3 089
7 344

Ersättning år 1-6 kr/år
Ersättning år 7-9 kr/år

74 173
89 008

kr
kr

6 181
7 417

kr
kr

10 751

kr

6 181
7 417

kr
kr

Varav adm

Ersättning år 1-6 kr/mån (12 månader)
Ersättning år 7-9 kr/mån (12 månader)
Lokalkostnad per elev:
KS-beslut 2016-02-22
Ersättning år 1-6 kr/mån (12 månader)
Ersättning år 7-9 kr/mån (12 månader)

2 038
2 446
Förändring
-5,9%
-5,9%

Förändring
-5,3%
-5,3%

Spec adm
Rektor, bitr rektor, 80 % utvecklped/utvecklledare och 80 % enhetschef elevhälsa
31 070
Uppräknat 2017

Varav moms
4 198
5 038

Bilaga, beräkning av ersättning förskoleklass
FÖRSKOLEKLASS (vht 623*)

2017

Kostnader:
Personal
varav personalutveckling (konto 47)
Lokalhyra
Material o övr tjänster

Kommentarer
37 528
278
7 460
10 107
55 095

Intäkter
Avgifter
Statsbidrag

Korrigering 3 mnkr pga ny kapitalkostnadsberäkning
tkr

0 tkr

Netto
Resurser till förskoleklass
Administration, exkl rektorer
Adm. I PO-pålägget 0,62%
Insatser till elever med behov av särskilt stöd
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i kommunens verksamhet

-

55 095

tkr

55 095
1 202
166
1 464
52 263

uppräkning 2016
PO-pålägg 39,08%, varav 0,62 % för administration.
vht 62370 Elevassistenter enligt särskild definition
tkr

Antal barn
1 318

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim, bidrag utgår för 3 tim

39 769

tkr

Grundbelopp per barn
3 % administration

30 174
905
31 079
1 865
32 944

kr

6 % momskompensation

kr
kr

Beräknat per månad (12 månader)

2 745

kr/mån

Lokalkostnad per elev/år

5 660

kr

Ersättning 2016:2
Beräknat per månad (12 månader)
Antal barn

2 957
1 265

kr/mån

Ersättning 2016, korrigerad
Beräknat per månad (12 månader)
Antal barn

2 998
1 278

kr/mån

Förändring
-7,2%
-8,4%

jfr med 2016 års ersättning
jfr med 2016 års ersättning, korr

Bilaga, beräkning av ersättning förskola
FÖRSKOLA, 1-5 år (vht 6134*)

2017

Kostnader:
Personal
varav personalutveckling (konto 47)
Lokal
Material o övr
Intäkter
Avgifter
Statsbidrag m m

Kommentarer
542 434
5 418
72 376
93 257
708 068
-

48 629
72 959
121 588

Netto

586 480

Resurser till förskola
+ statsbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,62 % av PO-pålägget
- avdrag för särskilda behov
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

586 480
29 565
2 300
21 210
8 307
584 229

Prognostiserat antal barn i kommunens verksamhet
Grundbelopp per barn
3 % administration
6 % momskompensation

-

exkl pers utveckling
####
korrrigering 8,3 mnkr ny kapitalkostnadsberäkning
tkr

tkr
tkr

Preliminär beräkning av SCB i oktober
PO-pålägg 39,08%, varav 0,62 % för administration.
vht 61341 Resurspersonal enl särskild definition
uppräkning av 2016
tkr

Antal barn
5 730
101 960
3 059
105 018
6 301
111 320

kr
kr

Beräknat antal timmar per barn och år

1 531

genomsnittlig vistelsetid (okt 2015 april 2016)

Snittersättning per tim

72,73

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

62,70
87,78

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

12 631

Ersättning 2016:2
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

62,11
86,95

kr

kr/tim
kr/tim

admin
1,72
2,41

moms
3,55
4,97

Förändring
1,0% jfr med 2016 års ersättning
1,0% jfr med 2016 års ersättning

Bilaga, beräkning av ersättning fritidshem
FRITIDSHEM (vht 6135*)

2017

Kostnader:
Personal
varav personalutveckling (konto 47)
Lokalhyra
Material o övr tjänster
Intäkter
Avgifter
Statsbidrag m m

Kommentarer
91 746
759
17 408
28 530
137 684
-

26 074
7 528
33 602

exkl pers utveckling
90 987
Korrigering 7 mnkr pga ny kapitalkostnadsberäkning
tkr

tkr

Netto

104 082

tkr

Resurser till fritidshem
+ statsbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,62 % av PO-pålägget
- avdrag för särskilda behov
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

104 082
5 769
406
3 564
3 665
102 216

Preliminär beräkning av SCB i oktober
PO-pålägg 39,08%, varav 0,62 % för administration.
vht 61351 Resurspersonal enligt särskild definition
uppräkning av 2016
tkr

Prognostiserat antal barn i kommunens verksamhet
Grundbelopp per barn
3 % administration
6 % momskompensation

-

Antal barn
4 423
Exklusive barn på Nattis
23 110
693
23 803
1 428
25 232

kr
kr

Ersättning per månad (11 månader)
Lovdagsersättning

2 294
29,64

kr/mån
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

3 936

kr

Ersättning 2016:2
Ersättning per månad (11 månader)

2 652

kr/mån

Förändring
-13,5%
jfr med 2016 års ersättning
-13,5%
jfr med 2016 års ersättning
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Ersättning pedagogisk omsorg 2017.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättningen till enskild pedagogiks omsorg fastställs att gälla fr. o m den 1 januari 2017

2016-12-01
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0762 762
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-12-01/ Magnus Widén

Programområde: 3

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg
Reviderad av Kommunstyrelsen 2016-12-12
Gäller fr.o.m. 2017-01-01
1.
Tillämpningsområde
Ersättningen utgår till huvudman som är godkänd att bedriva enskild pedagogisk omsorg i Borås
Stad.
2.
Ersättning
Ersättningen beräknas per barn och utgår för varje månad under året som respektive barn är
inskrivet i den pedagogiska omsorgen.
Ersättningen grundas på barnets ålder och schemalagda omsorgstid. Fr. o. m. den månad barnet
fyller 3 år hör det till åldersgruppen 3-5 år, fr. o. m. den månad barnet fyller 6 år hör det till
åldersgruppen 6-9 år och fr. o m. den månad barnet fyller 10 år hör det till åldersgruppen 10-12
år.
Omsorg
tim/vecka
-15
16-30
31-40
41-

1-2 år
3 161
6 323
9 484
12 645

3-5 år
2 026
4 053
6 079
8 106

6-9 år
1 140
2 280
3 420
4 560

kr/mån
10-12 år
627
1 255
1 882
2 510

Ersättning utgår även för egna barn, om minst lika många andra barn från annan familj tas emot.
För det första barnet i familjen utgår ersättning utifrån den längsta vistelsetiden som barn från
annan familj har. För det andra barnet i familjen utgår ersättning utifrån den näst längsta
vistelsetiden som barn från annan familj har, o s v.
Ersättning för första respektive månaden betalas ut med 1/30 av månadsersättningen per dag fr o
m den dag omsorgen börjar t o m sista dag.
3.
Allmän förskola
Enligt skollagen erbjuds alla barn plats i förskola fr. o. m. höstterminen det år de fyller 3 år. Om
något barn i den pedagogiska omsorgen, oavsett om barnet tillhör egna familjen eller annan
familj, deltar i allmän förskola skall den tid som barnet vistas i förskolan avräknas den
schemalagda tiden.
4.
Ersättning vid lovdagsomsorg
Vid lovdagsomsorg utgår ersättning för faktisk närvarotid.
5.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter för ersättningen till enskild pedagogisk
omsorg.
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Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

2016-11-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0715 170
Handläggare: Magnus Widén, tfn 033-35 71 42
Datum/avdelningschef: 2016-11-11/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-12-12

Dnr 2016/KS0715

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Magnus Widén
Kommunfullmäktige

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning 2017. Taxorna skall fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2017 med 3% för grundavgiften och 27% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell för att
beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för timtaxan med hela
1515 kr/timme eller drygt 60%, vilket man föreslås att göra under tre år med första
steget 2017.
Kommunstyrelsens bedömning
Höjningen kan tyckas stor men för 2015 debiterade SÄRF knappt 600 tkr totalt för
dessa tjänster avseende myndighetsutövning. Det är rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt hög under ett par år.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

PROTOKOLLSUTDRAG
DIREKTIONEN
2016-10-07

1(1)

§ 48
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2016-000661)
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under våren tagit fram en modell för att beräkna
handläggningskostnad för kommunala taxor avseende lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
SÄRF:s nuvarande taxa innehåller grundavgift 1 617 kr och därutöver tillkommer kostnad per
timme med 937 kr. SKL:s beräkningsmodell bygger på genomsnittlig handläggningstid,
lönekostnad, årsarbetskraft och gemensamma kostnader. Resultatet av SKL:s
uträkningsmodell visar för SÄRF:s del en handläggningskostnad på 1 515 kr/timme.
Jämförelsen med nuvarande timtaxa visar att vi inte har kostnadstäckning för vår
myndighetsutövning.
Eftersom det innebär en stor ökning att höja taxan från 937 kr till 1 515 kr över ett år
föreslås att höjningen sker stegvis under tre år.
För 2017 års timtaxa föreslås en höjning till 1 193 kr/timme.
För 2017 års grundavgift föreslås en höjning till 1 666 kr.
Direktionen beslutar enhälligt
att

föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens
myndighetsutövning år 2017 enligt bilaga.

Vid protokollet
Susanne Kling

Justeras

Ulf Sjösten
ordförande

Torsten Lindh

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2016-10-27
Rätt utdraget betygar:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2017-01-01

Sida: 1

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL
1 Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2017-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning

Taxa 2016

Taxa 2017

Myndighetsutövning
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift

1 617 kr

1 666 kr

937 kr

1 193 kr

1 617 kr

1 666 kr

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

937 kr

1 193 kr

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift

937 kr

1 193 kr

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift
Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift

Sida: 2
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Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD): Att använda befintliga
bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås Kommun
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0164 299
Handläggare: Christina Anemo, 033-35 53 05
Datum/avdelningschef: 2016-12-01/Magnus Widén

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-12-12

Dnr 2014/KS0164

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD): Att använda
befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås
Kommun
Ulla-Britt Åsén (SD) föreslår i en motion att de befintliga biblioteken ska användas till
mötesplatser för medborgarna. Motionären menar att detta skulle innebära större
tillgänglighet för flera medborgare samt lägre kostnad än den centralt belägna mötesplatsen,
Glashuset i stadsparken. Vidare föreslår motionären att politiker ska besöka biblioteken, enligt
fastställt schema, för att föra dialog med medborgarna samt svara på medborgarnas frågor.
Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Kulturnämnden, Industribyggnader I Borås AB har yttrat sej över
motionen och beslutat att avstyrka den. Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Centrala
Pensionärsrådet och Brottsförebyggande rådet har valt att avstå från yttrande.
Funktionshinderrådet har inget att erinra mot förslaget.
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för boende
och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan vägleda till
efterfrågad kunskap i olika frågor. Det finns också exempel på aktiviteter på biblioteken där
kommuninvånare och politiker möts. I och med att Kommunfullmäktige beslutat om
byggnation av Orangeriet i Stadsparken så är motionen ej aktuell i det avseendet. När det
gäller motionärens förslag att använda biblioteken till mötesplatser så kan Kommunstyrelsen
konstatera att det redan pågår ett sådant arbete på biblioteken.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Ekonomistyrning
Christina Anemo, tfn 033-35 53 05

2014-06-23

2014/KS0164

Motion: Att använda befintliga bibliotek till
Mötesplatser för invånarna i Borås Kommun
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden

I grunden ser Lokalförsörjningsnämnden ingen konflikt i att använda såväl
befintliga bibliotek som Orangeriet som mötesplatser för invånarna i Borås Stad.
Biblioteken har varit och är mötesplatser och informationscentra för såväl
kommunen som helhet som för stadsdelen vilket de också ska fortsätta att vara.
Orangeriet kommer att ha fler funktioner än att verka som en plats för
information eller dialog mellan politiker och allmänhet. Det ska fungera som ett
gemensamt forum där frågor som exempelvis stadsutveckling och miljö- och
energifrågor kan kommuniceras mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna
på ett mer tillgängligt sätt än idag. Dessutom ska medborgarna själva kunna fylla
platsen med aktiviteter eller använda sig av möteslokalerna.
Med detta som bakgrund anser Lokalförsörjningsnämnden att befintliga bibliotek
och Orangeriet kompletterar varandra och tillsammans fyller nödvändiga
funktioner för att stimulera och underlätta dialog mellan politiker och medborgare
i Borås Stad.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden anser att Borås har ett pågående och aktivt arbete med mötesplatser. I
det arbetet fyller stadsdelsbiblioteken redan en viktig roll.
Orangeriet kommer, utöver att fungera som en mötesplats, också att ha ytterligare
funktioner. Byggnaden kommer exempelvis att verka trygghetsskapande i
Stadsparken och har potentialen att bli en lykta i parken. Sammanfattningsvis
innebär detta att motionen bör avstyrkas.
Miljö- och konsumentnämnden

Ulla-Britt Åsén (SD) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att de
befintliga biblioteken ska användas till de ”nya mötesplatserna” för medborgarna
och att en organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek.
Vidare föreslås att motionen behandlas innan beslut tas om ett Glashus i
Stadsparken.
I och med att Kommunfullmäktige beslutat om byggnation av Orangeriet torde
motionens intentioner i de delarna vara överspelade. Enligt förvaltningens
uppfattning finns det dock inga motsättningar mellan att använda biblioteken som

1 (3)

REMISSAMMANSTÄLLNING
Stadskansliet
Ekonomistyrning
Christina Anemo, tfn 033-35 53 05

2014-06-23

2014/KS0164

mötesplatser och ett centralt beläget Rådrum. I arbetet med Orangeri/Rådrum
finns tankarna om ett samlat koncept som även innefattar mobila och virtuella
mötesplatser där Rådrummet i Stadsparken utgör ett nav för hållbarhetsfrågorna.
Stadens bibliotek är redan idag viktiga mötesplatser och möjligheterna till
samarbete mellan dem och Rådrummet ska naturligtvis tas tillvara i den
kommande verksamheten.
Kulturnämnden
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för
boende och besökare i Borås. Här finns information och personal som kan vägleda till
efterfrågad kunskap i olika frågor. Inom bibliotekens programverksamhet anordnas
möten mellan t.ex. politiker, ämnesspecialister, författare och allmänhet.

Borås Stadsbibliotek kan inte ersätta den verksamhet som planeras i Stadsparken med
mindre än ett förändrat uppdrag och en därtill anpassad budget.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstår från yttrande.
Stadsdelsnämnden Norr

Folkbiblioteken i Stadsdelsnämnden Norrs geografiska område liksom övriga
bibliotek i Borås är redan idag mötesplatser för boende i Borås. På biblioteken
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika
frågor. Trots denna verksamhet kan inte folkbiblioteken ersätta den verksamhet
som planeras i Stadsparken. När det gäller kontakten mellan medborgare och
politiker vill Stadsdelsnämnden Norr utveckla konceptet medborgardialog som
Borås Stad har beslutat använda som metod. Biblioteken kan vara en av flera
arenor för sådan dialog.
Stadsdelsnämnden Väster

I en motion från Ulla-Britt Åsén, Sverigedemokraterna, föreslås att de befintliga
biblioteken ska användas som ”de nya mötesplatserna för medborgarna och att en
organisationsplan upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek”.
Folkbiblioteken inom Stadsdelsförvaltningen Väster liksom övriga bibliotek i
Borås är redan i dag mötesplatser för boende och besökare i Borås. På biblioteken
finns information och personal som kan vägleda till efterfrågad kunskap i olika
frågor. Inom stadsdelen anordnas också olika aktiviteter där kommuninvånare och
politiker möts, ett exempel på det är ”Fika demokratiskt” där politiker bjuder in
invånarna till samtal och dialog. Dessa
träffar har planerats utifrån geografisk spridning och har genomförts på flera av
stadsdelens bibliotek men också på andra (mötes-) platser inom stadsdelen.
Stadsdelsförvaltningen Väster arbetar aktivt utifrån Människor möts, Borås Stads
Vision 2025 och vill genom olika slags arenor för möten skapas en mångfald av
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2014/KS0164

möjligheter till nytta för invånarna.
Stadsdelsnämnden Öster

I motionen föreslås det att Borås Stad ska använda de befintliga biblioteken som
mötesplatser istället för ett glashus i Stadsparken.
Mot bakgrund av att ärendet med glashus i Stadsparken är beslutat i
Kommunfullmäktige, avstyrker Stadsdelsnämnden Öster motionen.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet avstår från yttrande
Centrala Pensionärsrådet

Rådet avstår från att yttra sig. Biblioteken används redan som mötesplatser.
Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet har inget att erinra mot förslaget
Rådet menar att biblioteken redan i dag fungerar som mötesplatser, t ex genomförs
medborgardialoger ibland där. Det är positivt att biblioteken används som
mötesplatser.
Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet avstår från yttrande
Industribyggnader I Borås AB

I grunden ser IBAB ingen konflikt i att använda såväl befintliga bibliotek som
Orangeriet som mötesplatser för invånarna i Borås Stad. Biblioteken har varit och
är mötesplatser och informationscentra för såväl kommunen som helhet som för
stadsdelen vilket de också ska fortsätta att vara.
Orangeriet kommer att ha fler funktioner än att verka som en plats för
information eller dialog mellan politiker och allmänhet. Det ska fungera som ett
gemensamt forum där frågor som exempelvis stadsutveckling och miljö- och
energifrågor kan kommuniceras mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna
på ett mer tillgängligt sätt än idag. Dessutom ska medborgarna själva kunna fylla
platsen med aktiviteter eller använda sig av möteslokalerna.
Med detta som bakgrund anser IBAB att befintliga bibliotek och Orangeriet
kompletterar varandra och tillsammans fyller nödvändiga funktioner för att
stimulera och underlätta dialog mellan politiker och medborgare i Borås Stad.
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Stadskansliet
Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo

Motion: Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för
invånarna i Borås Kommun
Översikt av nämndernas och bolagens yttranden

Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Lokalförsörjningsnämnden

X

Samhällsbyggnadsnämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Kulturnämnden

X

Utbildningsnämnden

Avstår
från
yttrande

X

Stadsdelsnämnden Norr

X

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

Ungdomsrådet

X

Centrala Pensionärsrådet

X

Funktionshinderrådet

X

Brottsförebyggande rådet
Industribyggnader I Borås AB

X
X

Ej svar
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Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) angående
Borås Symfoniorkesters framtid
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0668 805
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-12-01/ Magnus Widén

Programområde: 2
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Dnr 2013/KS0668

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) angående Borås Symfoniorkesters framtid
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det görs en utredning för att klargöra hur Borås Stads ekonomiska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en långsiktig
planering och säkerställa orkesterns framtid. Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden som är den bidragsgivande nämnden i sammanhanget.
Kulturnämnden anför att Borås Symfoniorkester är en viktig del av Borås kulturliv.
Att invånarna i Borås med omnejd har, och under hundra år har haft, tillgång till
klassisk och modern konstmusik är en måttstock på kvaliteten på stadens kulturutbud
och den betydelse det har för medborgarna. Detta kan inte nog överskattas och därför
måste Orkesterföreningen ges de förutsättningar som krävs för långsiktig planering.
I förlängningen handlar det om verksamhetens fortlevnad. Kulturnämnden delar
motionärens uppfattning om att en utredning behöver göras med syftet att säkerställa
Borås Symfoniorkesters framtid.
Kommunstyrelsen biträder Kulturnämndens uppfattning att Borås Symfoniorkester är
en viktig del av Borås Kulturliv. Av den anledningen och för att ge Symfoniorkestern
bättre ekonomiska förutsättningar erhöll Kulturnämnden i Budget 2010 ett utökat
Kommunbidrag på 500 tkr för att öka stödet till Symfoniorkestern. Fr.o.m. 2010 ger
Kulturnämnden Borås Symfoniorkester ett årligt bidrag på 800 tkr.
Om Kulturnämnden anser det vara av vikt att utreda Orkestern långsiktiga
förutsättningar har Kommunstyrelsen inga invändningar. Verksamhetsbidraget till
Borås Symfoniorkester är en del av Kulturnämndens ansvar liksom bidragen till
övriga kulturföreningar som erhåller stöd från nämnden. Frågan ligger således inom
Kulturnämndens ansvar och befogenheter och skall därför prövas där.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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Ekonomichef

Till Kommunfullmäktige
Motion angående Borås Symfoniorkesters framtid
De flesta svenska städer av en storlek jämförbar med Borås har en hel-eller halvprofessionell orkester
med huvudsakligen klassisk och modern konstmusik på repertoaren. Borås Symfoniorkester består av
en blandning av professionella musiker och amatörmusiker av hög klass. Huvudman för symfoniorkestern är Borås Orkesterförening, som firade 100-årsjubileum år 2012. Orkestern är och har varit
ett mycket viktigt inslag i Borås musik-och kulturliv. För närvarande stöds Orkesterföreningen av
kulturnämnden med totalt 800 000 kronor per år samt till en mindre del av privata sponsorer.
Orkesterns budget har legat på ungefär 2 milj kr per år.
Det knappa och osäkra ekonomiska läget för Borås Symfoniorkester resulterar i stora svårigheter för
det långsiktiga planeringsarbetet, ett planeringsarbete som är nödvändigt för att man skall lyckas
med engagemang av framför allt solister.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att
en utredning görs skyndsamt med syftet att klargöra hur Borås stads ekonomiska stöd till Borås
Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en långsiktig planering och säkerställa denna
orkesters framtid.
Borås 2013-10-23

Bengt Wahlgren (FP)
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Ärendenummer

2014-02-17

Dnr 2013/KN0229 863

Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96

Kommunstyrelsen

Yttrande över motionen Borås Symfoniorkesters framtid
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0668.
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker motionen Borås Symfoniorkesters framtid.
Kulturnämndens yttrande
Borås Symfoniorkester är en viktig del av Borås kulturliv. Att invånarna i Borås med
omnejd har, och under hundra år har haft, tillgång till klassisk och modern
konstmusik är en måttstock på kvaliteten på stadens kulturutbud och den betydelse
det har för medborgarna. Detta kan inte nog överskattas och därför måste
Orkesterföreningen ges de förutsättningar som krävs för långsiktig planering.
I förlängningen handlar det om verksamhetens fortlevnad.
Kulturförvaltningen delar motionärens uppfattning om att en utredning behöver
göras med syftet att säkerställa Borås Symfoniorkesters framtid.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en
vacker stad!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0508 331
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
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Dnr 2016/KS0508

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i
en vacker stad!
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Motionären menar att
Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar som innebär att inom
hela Borås skydda, vårda återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och markering som
syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som tillstyrker motionen med
hänsyntagande till nämndens synpunkter i yttrandet.
Nämnden anför att i nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med
fokus på riskträd) prioriteras. Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två
i arbetet med att försköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt
med detta ska arbetet med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att den inte
bara ska innefatta träd som går under Tekniska nämndens ansvar. Den bör även innefatta
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostäders
träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som möjligt.
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är en fråga
för Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta om. Nämndens
remissvar där de beskriver hur de avser att arbeta med trädbeståndets långsiktiga förutsättningar kan anses ligga väl i linje med motionärens intentioner. Däremot är Kommunstyrelsen tveksam till att Kommunfullmäktige skall ge nämnden ett formellt uppdrag vilket då skall återrapporteras och följas upp. Det bör räcka med denna vägvisning och viljeinriktning för att Tekniska nämnden skall kunna gå vidare med sitt arbete.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
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MOTION

2016-06-15

TRÄD in i en vacker stad!

Träd är symbolbärare för det goda och för livet.
Träd ger staden och landsbygden karaktär och bidrar till den biologiska rikedomen.
Träd förbättrar vår miljö genom stoftrening och syresättning.
Träden förser oss med en rad ekosystemtjänster. Förutom att träd producerar syre och binder
koldioxid, så renar de även den luft vi andas och vattnet omkring oss från föroreningar. Träd
påverkar även klimatet positivt genom att ta hand om regnvatten, dämpa vindar och sänka
temperaturen under varma årstider. De ger skugga och minskar upplevelsen av buller. De är även
värdväxter åt en mängd olika arter.
För att skapa en hållbar och attraktiv stad är träden i staden av mycket stor betydelse. Träden är
viktiga för stadsbilden genom att de förskönar och förstärker vårt välbefinnande. Sammantaget
innebär det att trädens värden måste beaktas i all planering.
Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar att inom hela Borås skydda, vårda,
återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd.
Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och markering som syftar till att
utveckla Borås identitet som en grön stad.
Träden och trädmiljöerna i Borås är en omistlig resurs som alla berörda bör värna om och
utveckla. Huvudmålen i styrdokumentet bör därför vara:
1. Bevara betydelsefulla träd och trädmiljöer
2. Öka trädens vitalitet
3. Återskapa förlorade trädmiljöer
4. Kompensera för alla träd som går förlorade
5. Öka mängden träd
6. Öka variationen av karaktärsskapande trädmiljöer
7. Förstärka och berika Borås som arboretum
8. Öka kunskapen om och intresset för träd hos Borås boende och besökare

För att uppfylla detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
- ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med
motionens intentioner.
Marie Fridén (M)

Teknisk nämnd
Anton Spets, tel 033-35 74 22
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Kommunstyrelsen

Motion: TRÄD in i en vacker stad!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0508

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen med hänsyntagande till nämndens synpunkter
i yttrandet.

Tekniska nämndens yttrande i sammanfattning

Inför 2017 års budget har parkenheten sökt om extra anslag i driftbudgeten för att
påbörja arbetet med en trädvårdsplan, återplanteringsplan samt trädinventering. I
första budgetförslaget som skickats till Tekniska nämnden i juni 2016 står följande:
”Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö
vid olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år
1999 planterade parkenheten årligen mellan 100-300 st träd i kommunen, ett arbete som nu avstannat helt i brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i
stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att
behålla en grön och rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas.
(300 tkr) ”
I nuläget bör arbetet med att inventera befintligt trädbestånd (med fokus på riskträd)
prioriteras, inte minst med tanke på sommarens händelser vid Krokshallstorget då en
större hästkastanj släppte en gren över restaurang Kökets uteservering.
Att återuppta ett återplanteringsprogram ligger som steg två i arbetet med att försköna vår stad samt säkerställa stadsträdens existens i Borås. Parallellt med detta ska
arbetet med en trädvårdsplan fortskrida. Målet med planen är att de inte bara ska innefatta träd som går under Tekniska förvaltningens ansvar. Den bör även innefatta
Fritids- och Folkhälsoförvaltningens, Lokalförsörjningsförvaltningens och AB Bostäders träd, allt för att planen ska få så stor genomslagskraft som möjligt. I dagsläget har
Tekniska förvaltningen en god kontakt med AB Bostäder och bistår dem med i trädfrågor. Tekniska förvaltningens kontakater med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
och Lokalförsörjningsförvaltningen angående skötsel, tillsyn och vård av träd behöver
utredas.

2

Ett första trevande steg med att återplantera träd i centrum har påbörjats och kommer att verkställas under september/oktober månad. Den summan pengar som
exploatören Järngrinden/Cernea betalade för att få fälla lindarna utanför Pallas har
nyttjats till att köpa in 12 st träd som kommer att planteras på en rad olika platser i
centrum. Ett första steg, men vi har ett stort jobb framför oss innan stadens träd är
säkrade för framtiden.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Gunnar Isackson
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Bidrag MarketPlace Borås
MarketPlace Borås Ekonomisk förening (MpB) startades på initiativ av Borås Stad 2008. Syftet var att
skapa ett nav i det framtida textila klustret i Borås. MpB har satt Borås på kartan som den naturliga
platsen för textil utveckling, produktion och forskning.
MpB samlar idag näringsliv och samhälle kring Borås Vision 2025 med Boråsregionen som centrum för
mode, design och textilutveckling i Sverige och i förlängningen i Europa.
Dessutom driver MpB kontorshotell för textila mindre företag och skapar bättre affärsförutsättningar
för medlemsföretagen.
Idag är mer än 175 företag och organisationer medlemmar i föreningen.
Verksamheten bedrivs i fem ”affärsområden”:
•
Affärsområde Fashion Gallery, bl.a. modeaffär i Textile Fashion Center (TFC).
•
Affärsområde företagshotell. 24 företag ca 800 kvm i TFC.
•
Affärsområde Arenan med samlingslokal i TFC.
•
Affärsområde verksamhetsservice i TFC.
•
Affärsområde Näring7 med t.ex. seminarier och studiebesök för medlemmarna.
Bland MpBs uppgifter och uppdrag kan nämnas:
-Driva en mötesplats och utvecklingsarena för det textila klustret bland annat genom att tillhandahålla
MarketPlace Arena
- Utveckla och driva FashionGallery så det blir ett besöksmål som lockar både besökare och företag.
- Utveckla och genomföra aktiviteter, såsom FashionDays, ShowUpFashionAward och Next Textile
- Aktiviteterna genomförs i samverkan med BSTFAB under varumärket Textile Fashion Center
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-21 §68 att avsätta 10,5 mnkr för driftstöd till MpB under
peroden 2014-01-01 till 2016-12-31.
Målet för MpB var ursprungligen att bli helt självförsörjande i sin verksamhet men kostnaderna för
hyror, arrangemang och besök som inte genererar motsvarande intäkter är för höga. Verksamheten har
fått mer av allmän näringslivs- och utvecklingskaraktär och förutsättningarna för direkt affärsnytta för
medlemmarna som leder till intäkter för föreningen finns inte.
Kommunstyrelsen noterar att verksamheten som bedrivs i MpB är mycket viktig för utvecklingen av
det textila klustret, men att uppgifterna behöver ses över inför beslut om ytterligare förlängning av
driftbidragen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Drift- och hyresstöd till MarketPlace Borås fortsätter betalas ut även under 2017 på nuvarande nivå,
3,5 mnkr/år. Medel finns redan avsatta för 2017.
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Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0761 141
Handläggare: Magnus Widén, tfn 033-35 71 42
Datum/avdelningschef: 2016-11-24/Magnus Widén
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Servicecenter - En väg in (Budgetuppdrag 2016)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

Att ge Näringslivsenheten i uppdrag att upprätta ett servicecenter enligt skrivelse.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0276 141, 2016/KS0275 140, 2015/KS0185 141
Handläggare: Daniel Göök, tfn 033-357009
Datum/avdelningschef: 2016-11-28 /Anders Glemfelt

Programområde: 1
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Avd: Näringslivsenheten
Handläggare: Daniel Göök

2015/KS0185 141

Servicecenter - En väg in (Budgetuppdrag
2016)
Bakgrund servicecenter och företagslots
Många företagare i Borås önskar en kontaktyta som hjälper dem i kommunens ärendehantering. Ett stöd som kan guida bland förvaltningar, nämnder och blanketter.
Många av landets kommuner inrättar ett servicecenter för näringslivet för att förenkla
processen när det gäller ex tillståndsärenden. En företagslots, som också kallas "One
Stop Shop" eller "En dörr in", hjälper till med företagsärenden som berör mer än en
myndighet och behöver samordnas för att kunna handläggas effektivt och utan att
någon del av ärendet hamnar mellan stolarna. Via servicecenter och företagslots får de
sökande exempelvis information om och tillgång till de blanketter och e-tjänster som
krävs för olika ärenden. Målet är att det ska vara förenklande för företagen, ge kortare
handläggningstider och effektivare myndighetskontakter. Tre av fem företagare efterlyser en sådan kontaktpunkt.
Information, samordning och beslut
Ett servicecenter för näringslivet kan bestå av en eller flera företagslots/ar som har
mandat att påskynda ärenden. Uppdraget för servicecentret varierar beroende på vilka
förvaltningar som är berörda av frågeställningen. Servicecenter samordnar hela tillväxtprocessen och informerar/ stöttar företagen i de olika delprocesserna. Det kan
gälla frågor om plan- och bygglov, mark- och utbyggnadsfrågor, miljöbestämmelser,
livsmedel, alkohol- och utskänkningstillstånd, brand- och säkerhet och teknik- och
VA-frågor.
Inför ett besök hos servicecentret och lotsmöte behöver företaget kortfattat beskriva
vad man vill göra. I vissa kommuner är arbetsgången sådan att företaget kan vid ett
och samma tillfälle träffa berörda tjänstemän och huvudansvarig lots går igenom
ärendet. Det handlar om tydlig och praktisk information samt rådgivning för att undvika missförstånd och dubbla budskap. Under mötet klargörs vilka tillstånd som behövs för företaget och hur tillståndsansökan ska formuleras. Metoden underlättar
också för kommunens tjänstemän att se "helheten" i ett ärende och de kan lättare
planera när tillståndsgivningen kan förväntas vara färdig. Tillståndshandläggningarna
samordnas så att ett besked kan ges så snabbt som möjligt och tillsynen går smidigare
eftersom företagen och tjänstemännen känner till varandra. Företagslotsen driver
aktivt på för att föra fram ärendet till ett snabbt beslut. Som exempel kan kommunen
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tillse att tjänstemän har möjlighet att fatta beslut i tillståndsärenden utan politisk behandling.
Bibehållen kommunal rättssäkerhet
Företagslotsens arbete i servicecentrat kan tillämpas med bibehållen rättssäkerhet och
utan avkall på kvaliteten i kommunens myndighetsutövning. Kommunen kan fatta
beslut i de nämnder och förvaltningar som den har idag. Inom vissa områden kan
dock kommunen behöva komplettera och bredda sin kompetens för att kunna erbjuda det sökande företaget den service som behövs. Det viktiga är att kommunens
organisation fungerar serviceinriktat för företagen samt främjar samordningen och
dialogen mellan förvaltningarna.
Informationskanaler
Det är viktigt att funktionen marknadsförs såväl internt i den kommunala förvaltningen som externt gentemot företagarna. Information om regler, krav, avgifter och kontaktpersoner ska vara lättillgängligt via kommunens hemsida. Informationen ska vara
anpassad efter företagens behov så att de snabbt och enkelt kan få kunskap om villkoren för deras verksamhet.
Vissa kommuner ger även företagen möjlighet att följa ett ärende på nätet. Exempel
på sådana kommuner är Järfälla, Kalmar, Ludvika. Norrtälje, Täby, Växjö, Ängelholm
och Östhammar. Det bör även kunna vara möjligt i Borås Stad i framtiden.
Näringslivets regelnämnd har listat sex stycken rekommendationer enligt rapporten
”Företagens väg in till kommunen – Företagslotsar och kommunal service – Delrapport 1 om regeltillämpning på kommunal nivå, juni 2016”.


Alla kommuner ska ha en väg in för företagen, till exempel så kallad företagslots.
Lotsen ska ha en hög tillgänglighet och kunna nås på utsatta tider. Hög tillgänglighet innebär att företagslotsen bör utgöra en avgörande del i kommunens förvaltningsstruktur så att all personal inom kommunen känner till företagslotsens roll och betydelse. En företagare ska inte behöva ha egna personliga kontakter för att hamna rätt i den kommunala förvaltningen. Systemet ska
vara anpassat även för de företagare som är mindre väl insatta och/eller
mindre aktiva i sociala nätverk.



Lotsen ska ha en informerande, samordnande och pådrivande roll.
Lotsen ska kunna ge samlad information om vilka regelverk som gäller för företagens verksamhet och hur dessa ska uppfyllas. Lotsen ska samordna olika
ansökningar och förmedla information till och mellan olika förvaltningar. Lotsen ska själv vara eller utse en annan kontaktperson gentemot företaget som
ansvarar för att ärendet följs upp. Lotsen ska även agera pådrivande så att
ärendet hanteras så snabbt som möjligt. I den pådrivande rollen kan även ingå
att söka alternativa lösningar tillsammans med företagaren.



Kommunen ska samordna sin handläggning av ärenden som kräver
olika tillstånd.
Handläggningen av olika tillstånd inom kommunens förvaltningar som krävs
för ett företags verksamhet ska så långt som möjligt ske samordnat och samtidigt. I samband med detta ska företagen erbjudas att träffa de olika handläggarna för ärendet, samtidigt eller enskilt.
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Ett företag ska kunna följa sina ärenden hos kommunen på nätet.
Fler kommuner behöver erbjuda sina företagare möjligheten att följa någon
typ av ärende på nätet. En kommun som inte erbjuder denna möjlighet bör
införa detta stegvis genom att identifiera prioriterade ärendetyper och sedan
utöka till fler områden.



Kommunernas hemsidor ska innehålla eller hänvisa till tydlig och lättillgänglig information om regler, krav och avgifter som gäller för företagens olika verksamheter.
Information om regler, krav, avgifter och kontaktpersoner måste finnas lättillgängliga via kommunens hemsida, anpassade efter företagens behov för att
företagen snabbt och enkelt ska få kunskap om villkoren för deras verksamhet. Företag med etableringar i flera kommuner kan ha fördel av att informationen om ansökningsförfaranden för olika tillstånd är lätta att hitta genom att
kommunernas hemsidesstruktur har en logik som känns igen från kommun
till kommun.



Kommunerna bör i sina kontakter med kommunens företagare välja ett
alternativ som innebär en maximal tillgänglighet och möjlighet att
ställa följdfrågor.
Alla företagare bör i varje viktigt skede av ett ärendes handläggning erbjudas
möjlighet att enkelt och direkt ställa kompletterande frågor till handläggaren
eller företagslotsen.

Förslag till beslut
Servicecentrets huvudmål ska vara att ha kontroll på hela tillväxtprocessen genom god
kunskap om näringslivets förutsättningar och därigenom skapa mer skatteunderlag
och fler arbetstillfällen. Servicecentret och företagslotsarna ska vara drivande i frågor
såsom markköp, markupplåtelse, bygglov, tillstånd m.m. Erfarenheterna från det pågående arbetet kring Insiktsmätningarna ska integreras i verksamheten.




Arbetet ska hålla hög legitimitet i organisationen.
Det ska finnas garanti på handläggningstid.
Det ska vara en tydlig prissättning på den ärendehantering som Borås Stad
gör.

De organisatoriska nivåerna, roller och ansvar
 Ett servicecenter med lotsfunktionen ska vara organiserat i stadsledningskansliet under Näringslivsenheten i Borås Stad så att målbilden uppnås.
 Resurser ska tillföras Näringslivsenheten för att driva ett servicecenter med ytterligare 1 tjänst förutom etableringsansvarig.
 Ska vara i full drift vid halvårsskiftet 2017.
Arbetssätt, ansvarsområde, processer och styrning
 Processen ska vara rättsäker och av hög kvalitet.
 Servicecentrets personal ska ha hög påverkansgrad i huvudprocessen.
 Det ska vara garanterade handläggningstider.
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Personal och budget
 Relevanta utbildningar ska erbjudas personalen som ska arbeta i Servicecentret och löpande kompetenshöjande åtgärder ska genomföras.
 Budget
2017: 0,3 tkr som finansieras via Stadsledningskansliet.
2018 och framåt: 0,8 tkr som tillförs Näringslivsenhetens budget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-Att ge Näringslivsenheten i uppdrag att upprätta ett servicecenter enligt skrivelse.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef

SP 1

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för del av
Hulta, Hultalund 3
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

2016-11-22
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-22
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0554 214
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-11-22 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-12-12

Dnr 2014/KS0554 214
Ert dnr: BN2014-1042

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för
del av Hulta, Hultalund 3
Planförslaget innebär att en förtätning av Hulta möjliggörs. Kommunstyrelsen ser
positivt på detta och har inget att erinra mot planförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Tillägg till detaljplan för Hulta, Hultalund 3
Samråd

BN 2014-1042

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 8 september 2016.

1. Inledning

2. Planbestämmelser

Planens syfte

De ursprungliga planhandligarna, P266, som vann laga
kraft 1960-12-30 ska läsas tillsammans med denna handling:
Tillägg till detaljplan för Hultalund 3, BN2014-1042.

Planens syfte är att genom ett tillägg till gällande plan möjliggöra en byggnation av ett mindre flerbostadshus på Hultalund 3.

Planområde

Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen,
utmed Hultalidgatan och Hultabackegatan. Planområdets
storlek är 750 m2 . Marken i området är i privat ägo.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är ”Stadsplan för del av
stadsdelen Hulta i Borås (södra delen)”, från oktober 1957. Den
anger att marken får bebyggas med bostadsändamål men hela
fastigheten Hultalund 3 består av prickmark, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-22 att ge
Samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked samt att
planavtal ska upprättas.

Bestämmelserna som inte tillåter byggnation på fastigheten,
samt bestämmelsen S för sammanbyggda hus upphävs inom
hela planområdet. En bestämmelse om huvudbyggnadens
och komplementbyggnads avstånd från fastighetsgränsen
har laggts till. Det finns också bestämmelser som reglerar
utformning av takkupor. Detta ger möjlighet att bygga ett
mindre flerbostadshus med ca 10 lägenheter.
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planen bidrar till att mer kan byggas på platsen och leder
därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för
Borås Stads mål att bygga för en hållbar utveckling.

4. Administrativa frågor
Genomförandetid

Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan
synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
Översiktskarta
2

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Planområdet är innanför plangränsen.
Planbestämmelser

Plangräns

Egenskapsbestämmelser
S egenskapsbestämmelsen om att sammanbygga hus
upphävs.

e1 begränsningen att marken inte får bebyggas upphävs.
e35 - högsta exploateringsgrad i procent per fastighetsarea.
Huvudbyggnad får inte uppföras närmare än 4 meter
från fastighetsgränsen.

e1

S

e35

Komplementbyggnad får inte uppföras närmare än 4
meter från gata eller närmare än 1 meter från grannfastighet.
Vind får inredas. Takkupor får finnas med en maximal
bredd som utgör en fjärdedel av fasadbredden.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Tillägg till Detaljplan för Hulta

Hulta, Hultalund 3

Samrådshandling
Beslutsdatum

Inst.

Samråd

2016-09-08

DEL.

Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län
Antagande

Tillägg upprättat 2016-09-08

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Zilka Cosic
Planarkitekt

BN 2014-1042

Plankarta
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om inga synpunkter av vikt inkommer under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden
för antagande.

Organisatoriska frågor

Samråd sker i oktober 2016, planen beräknas kunna antas i
januari 2017.

Planavgift

I enlighet med upprättad plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärrenden.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef

DETALJPLAN

Zilka Cosic
planarkitekt
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ILLUSTRATIONSKARTA

TECKENFÖRKLARING
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd. Den visar
ett möjligt sätt att bebygga området enligt
bestämmelserna på plankartan.Den har ingen
rättsvärkan.
Plangräns
Ny byggnation

Träd

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP 2

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Kv Hugin 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0750 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-11-22 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-12-12

Dnr 2011/KS0750 214
Ert dnr: BN 2011-1508

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum,
Kv Hugin 1
Planförslaget bidrar till en förtätning med fler bostäder i Borås stadskärna. Kommunstyrelsen ser positivt på detta och har inget att erinra mot planförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Detaljplan för Centrum,
Hugin 1
Samråd

BN 2011-1508

Sammanfattning
Planförslaget medger att hela planområdet får bebyggas
med bostäder och centrumändamål. Detaljplanen medger
bebyggelse i sex våningar, anpassat till omkringliggande
bebyggelse.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås Stad, upprättad den 21 oktober 2016.

1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
bostäder på nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin.
Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning med fler
bostäder i centrum och bedöms stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur, tillika utpekat som fornminne.
Förslaget ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar,
vilket beräknas rymma cirka 54 lägenheter. Våningsantalet
medverkar till att skalan i området behålls och stämmer väl
överens med Borås Stads Vision 2025 om att förtäta stadskärnan. Ny bebyggelse kan till stor del nyttja redan utbyggd
infrastruktur och service.
Parkering avser till största del att lösas genom markparkering
inom fastigheten. Antalet parkeringsplatser innebär ett avsteg
från Borås stads nuvarande och utkast till kommande parkeringsnorm.Parkering avser till största del att lösas genom
markparkering inom fastigheten. Antalet parkeringsplatser
innebär ett avsteg från Borås stads nuvarande och utkast till
kommande parkeringsnorm. Avsteg från parkeringsnormen
anses accepterbar då fastigheten ligger nära service och
kollektivtrafik samt då fastighetsägaren förespråkat Mobility
Management-åtgärder, till exempel bilpool och rymliga
cykelparkeringar.

Planområde

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås,
några hundra meter från Stora torget. Planområdet omfattar
cirka 1300 kvadratmeter och avgränsas av fastigheten Hugin
9, Stengärdsgatan, Skolgatan samt Södra Kyrkogatan.
Marken är privatägd.

Gällande detaljplan

För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Frej
m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter fyra fristående byggnader i två-tre våningar.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har den 10 april 2012 § 750 beslutat att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har
initierats av fastighetsägaren.
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Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 2012 §125
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan med normalt planförfarande.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Planområdet ligger i stadskärnan och följer Borås rutnätsstruktur. Omkringliggande kvarter varierar med helt eller
delvis stängda kvarter och bebyggelse i olika utförande och
ålder. Planområdet har tidigare varit bebyggt.
Idag är planområdet obebyggt och består av en parkeringsplats. En trädrad sluter gaturummet utmed Stengärdsgatan.

Ny bebyggelse

Detaljplanen medger bebyggelse för bostads- och centrumändamål. Inom planområdet tillåts all sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många, samt all form av boende av varaktig karaktär. Även
bostadskomplement samt butiker och samlingslokaler tillåts.
Bostadskomplement kan vara t.ex. parkeringar för boende
och besökare, soprum m.m.
Detaljplanen medger även en yta för transformatorstation i
planområdets sydöstra del. Inom området tillåts anläggningar
som behövs för uppförande och drift av elcentraler/elskåp.
Markanvändningen för teknisk anläggning gäller i fastighetens nuvarande markplan upp till tre meter. Ovan får marken
bebyggas med bostads- och centrumändamål.
Byggnaderna får uppföras i upp till sex våningar. Omkringliggande bebyggelse är uppförd i två till fem våningar med
inredda vindar. Föreslagen bebyggelse på Hugin 1 anpassas
i skala till befintlig bebyggelse. Bebyggelsen regleras med en
högsta byggnadshöjd och utöver angiven högsta byggnadshöjd får vind inredas.
I planområdets östra del, närmast fastigheterna Hugin 9 och
11, regleras byggnadshöjden till fyra meter samt att balkonger
och burspråk inte får förekomma. Syftet är att minska
insynen till intilliggande bostadshus. Marken närmast Hugin
9 och 11 regleras även med att marken ska vara tillgänglig
för gemensamhetsanläggning för att säkra tillgängligheten
till garaget under byggnaderna på Hugin 9 och 11. Mark som
ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning gäller i
nuvarande markplan med en fri höjd om 3 meter.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sektion från norr enligt gestalningsförslag, förslag av Järngriden genom Tengbom.

Illustrationsskiss över planerad bebyggelse på Hugin 1, vy från nordväst med Stengärdsgatan och befintlig bebyggelse i kvarteret Heimdal i förgrunden, förslag av Järngriden
genom Tengbom.

DETALJPLAN
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Byggrätten är uppdelad i fyra sektioner, samtliga med samma
byggnadshöjd, för att möjliggöra att uppföra fyra sammanbyggda huskroppar med olika medelmarksnivåer. Markens
höjd sluttar drygt 1 meter mot norr och uppdelningen ger
möjlighet att räkna medelmarknivån inom respektive sektion.
Bottenvåningen ska ha minst 3,5 meter i våningshöjd för att
möjliggöra för verksamhetslokaler. Verksamheter får även
finnas på övriga våningsplan.
Burspråk och balkonger regleras och får sticka ut högst 1,5
meter utanför byggnad.
Äldre bebyggeelses utmed Södra Kyrkogatan, bild från planområdet mot söder.

Exploatören har tagit fram ett förslag till utformning av ny
bebyggelse på fastigheten. Förslaget rymmer ca 54 lägenheter
och består av ett flerbostadshus i form av en skivbyggnad i
fyra sektioner utmed Stengärdsgatan. Byggnaden föreslås i 5
hela våningar och en indragen toppvåning samt två verksamhetslokaler i bottenplan vid Stengärdsgatans korsningar med
Södra Kyrkogatan respektive Skolgatan.

Stadsbild och gestaltning

Äldre bebyggeelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot sydväst.

Yngre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot nordväst.

Omgivningen består av bebyggelse i olika stilar och uppförande. Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och har
tidigare bestått av mindre trähus och stenhus. Kvarteren
runt omkring planområdet har förändrats och ersatts med
nyare bebyggelse vilket gör att stadsbilden varierar. Söder om
planområdet finns ett antal lägre och äldre hus bevarade och
norr om planområdet finns betydligt yngre och högre bebyggelse. Den äldre bebyggelsen är generellt placerad utmed
gatan och skapar ett definierat gaturum. Mot Stengärdsgatan
och Skolgatan, där bebyggelsen är yngre är gaturummet mer
öppet genom att innergårdar, entrérum och parkeringar
placerats mot gatan. Det skapar ett luftigt stadsrum ett
kvarter in från den större vägen Kungsgatan.
Ny bebyggelse i kvarteret Hugin kommer att sluta gaturummet utmed Stengärdsgatan och skapa ett mer definierat
gaturum. I och med att en större öppen yta i stadsmiljön
försvinner innebär det även att luftigheten i gaturummet
kommer att minska.

Arbetsplatser

Planförslaget möjliggör arbetsplatser då lokaler i byggnaden
kan användas för centrumverksamhet, t.ex. service, handel
och samlingslokaler.

Offentlig service

Engelbrektskolan är närmaste grundskola och ligger 500
meter österut i stadsdelen Norrmalm. Kulturhus med
bibliotek och konstmuseum ligger 300 meter bort. Badhus
finns i Stadsparken cirka 600 meter från området.

Yngre bebyggelse utmed Skolgatan, bild från planområdet mot norr.
6
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Nuvarande parkering på Hugin 1 samt infart till garage i Hugin 9, bild från sydväst.

Kommersiell service

Borås centrumhandel finns i närområdet. En livsmedelsbutik
finns 50 meter åt väster, in mot stadskärnan. Detaljplanen
möjliggör för mindre verksamheter.

Tillgänglighet

Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå god
tillgänglighet från gata och parkering till entréer.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet angränsar till Skolgatan, Södra Kyrkogatan och
Stengärdsgatan. Biltrafiken på dessa är relativt låg, Södra
kyrkogatan fungerar som en gångpassage mellan den västra
och östra delen av centrum. Stengärdsgatan har kullerstensbeläggning och är en av Borås äldsta gator.
Trafikmängden i anslutning till kvarteret bedöms minska
med anledning att en allmän parkering försvinner.

Gång- och cykeltrafik

Cykelväg finns längs Yxhammarsgatan, två kvarter ifrån planområdet, i övrigt sker cykling i blandtrafik. Trottoarer finns

DETALJPLAN

längs alla gator i området.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger centralt strax innanför centrumringen
med cirka 900 meter till resecentrum. Området är väl försörjt
med lokalbussar med hög turtäthet från Allégatan, cirka 125
meter från planområdet, från Yxhammarsgatan, cirka 150
meter från planområdet samt från Södra Torget, cirka 500 m
från planområdet.

Parkering

Planområdet används idag som en offentlig betalparkering
med 37 parkeringsplatser som nyttjas av besökare till
olika verksamheter, till exempel intilliggande vårdcentral.
Vårdcentralen har även egna parkeringsplatser i kvarteret
Heimdal. Enligt föreslagen detaljplan kommer befintlig
parkering att upphöra och bebyggas. I och med att befintliga
parkeringsplatser försvinner kommer trycket på andra
parkeringsplatser i närområdet att öka och besökare till
intilliggande verksamheter behöver parkera på annan plats i
centrum. Närmaste allmänna parkeringar finns vid Kulturskolan med 134 parkeringsplatser, cirka 150 meter sydost om
planområdet samt vid Caroli kyrka med 13 parkeringsplatser,
cirka 160 meter sydväst om planområdet.
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Enligt exploatörens förslag skapas plats för att ordna cirka 20
parkeringsplatser i markplan. Enligt Borås Stads parkeringsnorm (1998) behöver 40 parkeringar anläggas.

Samhällsbyggnadsnämnden. I prövningen kan det att tas
hänsyn till planområdets centrala läge med goda gång-, cykeloch kollektivtrafikmöjligheter.

Borås Stad har tagit fram ett förslag till ny parkeringsnorm
som kan komma att gälla innan detaljplanen tas till antagande. Enligt riktlinjer i remissversion 2015-09-15 behövs
35 stycken parkeringsplatser för planerad bebyggelse. Den
nya parkeringsnormen medger även att behovet av antalet
parkeringsplatser kan reduceras om så kallade mobility
managementåtgärder genomförs. Mobility management är
ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förbättra resenärers attityder och
beteenden. Till exempel, genom att skapa en bilpool för de
boende samt anordna lättillgängliga och stora cykelparkeringar blir behovet av egna bilar för de boende mindre. Att
verka för ett hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga resor är i linje med
Borås Vision 2025 och Borås Stads Miljömål.

Parkering för boende på alternativa platser kan även lösas
med avtal mellan fastighetsägaren och Borås Parkerings AB,
se genomförandebeskrivning.

Med de mobility managementåtgärder som nämns i den
nya parkeringsnormen bedöms antalet parkeringsplatser
kunna reduceras med 15 %. Det innebär att det behövs
ca 30 parkeringsplatser inom fastigheten utifrån föreslagen
exploatering, vilket är 10 platser mindre än som finns
redovisat i exploateringsförslaget. Detta innebär ett avsteg
från kommande parkeringsnormen som måste prövas av

Varutransporter kan ske antingen via angöring/utfart för
parkering inne i kvarteret eller från gatan.

Angöring och utfarter

Angöring/utfart till befintlig parkering sker idag från Skolgatan och Södra Kyrkogatan. I föreslagen utformning från
exploatören kommer fastigheten att angöras från Skolgatan
och ha utfart till Södra Kyrkogatan.
Parkeringsgarage i Hugin 9 och 11 angörs idag via Hugin 1.
För att säkerställa att parkeringsgaraget i Hugin 9 och 11 även
i framtiden kan angöras över Hugin 1 finns en bestämmelse
som anger att marken ska vara till förfogande för gemensamhetsanläggning för infart.

Stengärdsgatan med planområdet till vänster, bild från norr.
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4. Teknisk försörjning
Vatten, avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen.
För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 m2
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom fördröjning på
respektive fastighet.
En generell planbestämmelse reglerar att det ska finnas
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme

Lek och rekreation

Annelundsparken ligger 100 meter från planområdet. Stadsparken ligger 300 meter från planområdet. I parkerna finns
lekplatser och promenadstråk.

Fornlämningar och kulturminnen

Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden
som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens kvartersstruktur och bedöms inte skada fornminnet.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedt i Göteborg
AB (2014-11-14). Utredningen kom fram till följande:
Under asfalten utgörs jordlagren inom fastigheten av fyllnadsmaterial av varierande karaktär (mullhaltig sand, tegelrester,
sten och sandigt grus). Fyllnadsmassorna underlagras av
hårt packad sandig morän. Bergsnivån är svår att utvärdera
på grund av att jorden är fast. Jord-bergssonderingar har
avbrutits på mellan fyra och sexton meters djup.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Inom planområdet finns en elcentral med tillhörande
ledningar inom fastigheten. Elcentralens placering säkerställs
i plan.

Avfall

Avfallshantering sker på fastigheten. Fastighetsägaren
ansvarar för att det finns utrymmen att hämta avfall från
fastigheten. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall
Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och
estetisk” följas.
Närmaste återvinningsstation finns vid Borås kulturskola, ca
150 meter sydöst om planområdet.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form
av parkeringsyta. Längs Stengärdsgatan finns en rad med
lövträd och buskar. Nivån inom planområdet ligger mellan
+146 och +147 meter.
Befintliga träd och buskar kommer att försvinna i och med
att fastigheten bebyggs.

DETALJPLAN

I samband med den geotekniska utredningen sattes fyra
grundvattenrör. Vid observationstillfällena observerades
inget grundvatten inom 5-7 meters djup i något av rören.
Utredningen grundar sig på tidigare förslag och bedömer
att planområdet är lämpligt för bebyggelse om tre punkthus
i åtta våningar. Inga belastningsrestriktioner erfordras med
hänsyn till sättnings- och totalstabilitetsförhållandena.
Grundläggning av byggnaderna kan ske med plattgrundläggning i de naturliga jordlagren. Ställningstagande i den
geotekniska utredningen bedöms fortsatt relevant för aktuell
exploatering med anledning av att byggnadens tryck mot
marken rimligen inte kommer att bli högre.
Enligt den geotekniska undersökningen utgör marken
normalriskområde vad avser radon. Åtgärder för att klara
tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid genomförande.

Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor
Miljö Göteborg AB (2014-11-13).
Planområdet har tidigare delvis varit bebyggt. I intilliggande
fastighet Hugin 9 har en kemtvätt tidigare legat i källaren,
i övrigt har inga miljöfarliga verksamheter påvisats inom
området. Kemtvätten kan ha orsakat markföroreningar i
tvättvätskor. I provpunkterna närmast den f.d. kemtvätten
inom Hugin 9 har inga klorerande lösningsmedel hittats i
jord, porgas eller dagvatten.
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De utförda provtagningarna visar att förekommande ytliga
fyllnadsmassor har låga föroreningshalter. Fyllnadsmassorna
inom kvarteret Hugin bedöms därför inte utgöra några miljöeller hälsorisker som kräver sanering eller andra åtgärder.
Inom kvarteret Heimdal, strax väster om planområdet påträffades spår av klorerade lösningsmedel från cirka fem meters
djup samt i en trädkrona. Halterna bedöms i undersökningen
vara låga och inte innebära några hälsorisker för människor
som vistas i nuvarande eller framtida bostadshus.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter öster om Viskan, området omfattas inte av strandskydd och bedöms inte påverkas
av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Barnperspektivet

Lekmöjligheter för mindre barn finns i både Annelundsparken och Stadsparken. För äldre ungdomar finns stadens
centrum som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafik,
bibliotek samt fritidsanläggningar såsom till exempel bad och
idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik
bidrar till att skapa en rörelsefrihet för unga. Det finns också
möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom att gå
eller cykla.

8. Störningar på platsen
Buller och vibrationer

För detaljplanen gäller riktvärden för buller enligt Boverkets
Allmänna råd 2008:1.
Intill planområdet finns hårdtrafikerade vägar och en bullerutredning har tagits fram. Bullerutredningen har genomförts
av Structor Akustik AB (2016-05-18) och visar att den
ekvivalenta ljudnivån vid fasad i exploateringsförslaget
uppgår till som mest 66 dBA och den maximala ljudnivån
uppgår till som mest 86 dBA vid de mest bullerutsatta
fasaderna (frifältsvärden).
Kommunen bedömer att det finns synnerliga skäll att göra
avsteg från Boverkets huvudregel. Det handlar om att planen
är centralt belägen i tätorten och innebär en förtätning av
stadsmiljön vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Avsteg från riktvärden för buller ska följa Boverkets principer för intresseavvägning vilket innebär att för de lägenheterna där den ekvivalenta bullernivån vid fasad överskrider
55 dBA ska minst hälften av alla bostadsrum placeras mot
bullerdämpad sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå vid fasad inte överskrids.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Enligt genomförd bullerutredning kan principerna för
avsteg från riktvärden för buller klaras genom anordning av
balkongskärmar.

7. Sociala perspektiv

En bestämmelse införs på plankartan som reglerar att om
den ekvivalenta bullernivån vid fasad överskrider 55 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå vid fasad inte överskrids.

Detaljplanen medger att en befintlig parkeringsplats bebyggs
med bostäder och verksamheter. En omvandling av fastigheten innebär att närområdet befolkas med människor under
stora delar av dygnet, vilket kan öka känslan av trygghet i
kvarteret.
Detaljplanen medger även att tillfällen för arbetsplatser
skapas samt att Borås centrum förstärks med nya bostäder i
ett attraktivt pendlingsläge

Skuggpåverkan

Intilliggande bostäder kommer att få en ökad skuggning.
Störningen anses accepterbar då fastigheten ligger i centrum.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
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miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Utmed de större gatorna i Borås, med hög trafikbelastning och befintliga bullerproblem finns en risk för höga
värden av partiklar och No2 . Hanteringen av frågor kring
luftförorening från Kungsgatan kommer att redas ut inför
granskningen av detaljplanen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som
beskriver hur Borås vill vara i framtiden.
Visionen innehåller sju strategiska målområden. Det handlar
bland annat om att Borås ska vara en plats där många människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, att företagen ska växa genom att samarbeta och att Borås centrum
ska bli livligare med fler bostäder. Detaljplanen bidrar till
visionen genom att möjliggöra en förtätning i närheten av
stadskärnan med fler bostäder. Planen bidrar därmed särskilt
till att nå målområdet ”Livskraftig stadskärna”.
Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Planen
är förenlig med översiktsplanens spelregler för en hållbar
utveckling, då bebyggelsen är lokaliserad i lägen som
förstärker underlaget för kollektivtrafik och på så vis minskar
behovet av transporter.

Miljömål

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö,
men även miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Bullervärden utan åtgärder, Structor Akustik AB

DETALJPLAN
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För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom
energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”

Bostadsförsörjningsprogram

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Detaljplanen möjliggör de strategiska målen avseende planering för hållbart boende i Borås Stads bostadsförsörjningsprogram.

Planunderlag

»»

»»

Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2016-05-19).

»»

Geoteknisk utredning (Tellstedt i Göteborg AB,
2014-11-14).

»»

Översiktlig miljöteknisk undersökning (Structor Miljö
Göteborg AB 2014-11-13).

»»

»»

Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och
storlekar.
Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som ny bebyggelse och buller.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas
byggnadernas höjd och exploateringsgrad.

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramböll Sverige AB genom Job van
Eldjik och Lisa Maria Dieckhoff. Handläggare från Borås
Stad har varit Paulina Bredberg.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		

Job van Eldijk
Planarkitekt

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan

Fastighetsplan fastställd den 17 oktober 1963 upphävs för
fastigheten Hugin 1, se plankarta.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hugin 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 21 oktober 2016.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och framtida drift
och underhåll.
Detaljplanen innehåller ingen allmän plats. För till detaljplaneområdet angränsande allmän plats gäller kommunalt
huvudmannaskap.

Avtal

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från ägaren av fastigheten Hugin 1 och avser att möjliggöra en annan typ av
bostadsbebyggelse än vad gällande detaljplan medger samt
lokaler för centrumfunktioner.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		

4 kvartalet 2016

Granskning

1 kvartalet 2017

Antagande

2 kvartalet 2017

Laga kraft

2 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggnationen beräknas kunna påbörjas under 2017.

Genomförandetid

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren
tecknar ett parkeringsavtal (friköp) med kommunen. Behovet
av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms
vid bygglovsprövningen.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar endast fastigheten Hugin 1 som ägs av
Projekthus 10 i Borås AB.

Övriga intressenter

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser och en
transformatorstation. Ytan används dessutom som tillfart till
fastigheten Hugin 11 och 9.
Parkeringsplatserna kommer inte kunna finnas kvar då
detaljplanen ska genomföras. Eventuella nyttjanderättsavtal
behöver sägas upp.

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.

Transformatorstationen får planstöd i och med planändringen och bör behållas på befintlig plats.

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Hugin 1 används som in-/utfart till garage och lokaler inom
fastigheten Hugin 11 och 9. Denna funktion behöver även
finnas kvar efter att detaljplanen genomförts.
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Fastighetsbildning

Det fordras ingen fastighetsbildning för att genomföra
exploateringen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planområdet kan delas upp i flera fastigheter vilket i så fall
sker genom avstyckningar från stamfastigheten Hugin 1.
Detaljplanen medger att en gemensamhetsanläggning för in-/
utfart skapas inom planområdet, vilket kan bli aktuellt om
fastigheten avstyckas till flera fastigheter.
Detaljplanen möjliggör att en gemensamhetsanläggning
bildas för in-/utfart på området. I det fall en gemensamhetsanläggning bildas bör Hugin 11 och 9 tilldelas andelar i
denna. I annat fall bör ett utfartsservitut skapas till förmån
för Hugin 11 och 9.
Borås Elnät AB bör träffa avtal med berörd fastighetsägare
för rätten att behålla befintlig transformatorstation. Avtalet
kan lämpligen följas upp genom att det säkerställs med
servitut eller ledningsrätt.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för ägaren av
Hugin 1
Kostnader för upprättandet av detaljplanen.
Kostnader för byggnation.
Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).
Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.

4. Tekniska frågor
Infrastruktur

Detaljplanen bedöms inte medföra några investeringar i
infrastruktur.

Stadskansliet, Mark och exploatering

Johannes Olsson
Exploateringsingenjör

Anslutning av fastigheter till allmänna ledningar beskrivs i
planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”.

Utredningar

Geoteknisk utredning, översiktlig miljöteknisk utredning och
bullerutredning har tagits fram som underlag till detaljplanen. Resultatet av utredningarna beskrivs i planbeskrivningen
under rubrikerna ”Mark” respektive ”Störningar på platsen”.

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen.
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av
fastigheten Hässlehus 1, 2 och 3 för att möta den stora
efterfrågan på hyresrätter som ﬁnns i Borås. Det innebär att
nuvarande bostadshus ersätts med tre till fyra punkthus i
åtta till tio våningar som rymmer ungefär dubbelt så många
lägenheter än vad gällande plan medger. Planens syfte är
även att justera planbestämmelserna efter den beﬁntliga
bebyggelsen på Boda Klint för att möjliggöra en ﬂexiblare
användning.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, upprättad den 25 augusti 2016.

1. Inledning

Gällande detaljplan

Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering av
fastigheten Hässlehus 1, 2 och 3 för att möta den stora
efterfrågan på hyresrätter som ﬁnns i Borås. Det innebär att
nuvarande bostadshus ersätts med tre till fyra punkthus i
åtta till tio våningar som rymmer ungefär dubbelt så många
lägenheter än vad gällande plan medger. Planens syfte är
även att justera planbestämmelserna efter den beﬁntliga
bebyggelsen på Boda Klint för att möjliggöra en ﬂexiblare
användning.

Planområde
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1, 2 och 3.
Området ligger utmed Våglängdsgatan i stadsdelen Hässleholmen. Planområdets storlek är ca 2,3 hektar. Området
gränsar till bostäder som ägs av AB Bostäder, Boda idrottsplats (Bodavallen) och Hässleholmsparken. Marken i området
ägs av AB Bostäder och Borås Stad.

Planområdet omfattas av stadsplanen P363 som vann laga
kraft 1970. Planen anger att området ska användas för
allmänt ändamål, vilket har varit kommunalt serviceboende
för äldre. Idag är Hässlehus 3 bostäder som ägs av AB
Bostäder och Hässlehus 1-2 är serviceboende för äldre.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2016-06-20 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan för området. Begäran
grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran
om planändring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att positivt planbesked ska lämnas. Den beﬁntliga bebyggelsen har dokumenterade problem med standarden och kan därför ersättas med en
ny och tätare exploatering.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28 §208 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
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1
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Planområde
1

Fjärdingskolan

2

Hässlegården

3

Hässle torg

4

Boda klint

5

Hässleholmsparken

6

Bodavallen

4
6

Orienteringskarta för planområdet
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom fastigheten Hässlehus 3 ﬁnns idag endast bostäder.
Nuvarande byggnad byggdes ursprungligen som servicehus
för äldre. När äldreboendet avvecklades 1988 köpte AB
Bostäder upp fastigheten av Borås Stad. Lägenhetssammansättningen har inneburit många utmaningar och svårigheter
kring att skapa en bra boendemiljö. Huset är ett loftgångshus
i två våningar som är byggt runt en gemensam innegård.
Bostäderna har under lång tid haft låg standard på grund
av brister i byggets grundutförande samt problem med hög
grundvattennivå. I planens norra angränsande område är
bostadshusen sutteränghus av typen lamellhus i tre till fyra
våningar som är anpassade efter terrängen.

Sutteränghus i tre våningar norr om Hässlehus 3

Inom fastigheterna Hässlehus 1 och 2 ligger serviceboendet
Boda Klint. Planen anpassar bestämmelserna efter den
beﬁntliga bebyggelsen och möjliggör en ﬂexiblare användning.

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att rymma cirka 120 lägenheter distribuerat på tre till fyra punkthus med åtta till tio
våningar högt. Husen ska fungera för olika livssituationer,
för små och stora familjer samt vara i en modern standard
som är tillgänglighetsanpassade. Trycket på nya hyresrätter
är idag stort i Borås och behovet ökar med ett stigande
invånarantal.

Stadsbild och gestaltning
Tillkommande bebyggelse är lik den som återﬁnns i västra
Hässleholmen längs Tunnlandsgatan, där man tidigare byggt
punkthus, i sju våningar som likt planområdet omges av tre
våningar höga lamellhus. Inom området ﬁnns goda möjligheter att skapa en grön utemiljö för de boende.

Historik och kulturmiljöer
Hässleholmen är en stadsdel som utvecklades som en del
i miljonprogrammet i Borås, under 60- och 70-talet. En
kraftig urbanisering och inﬂyttning från landsbygden samt
arbetskraftsinvandring motiverade ett rationaliserat bostadsbyggande. De nya bostäderna präglades av ett standardiserat
byggnadssätt och en hög materiell standard. När kvarteret
Hässlehus stod klart 1974 var efterfrågan inte längre lika hög
på nybyggda lägenheter. På grund av textilkrisen under slutet
av 60-talet förlorade många sina arbeten och många ﬂyttade
från Borås. Staden har sedan återhämtat sig och nu ﬁnns
återigen ett stort behov av nya bostäder.

Bostäder
Idag rymmer bostadshuset 60 tvårumslägenheter på 50-63
kvm. Då lägenheterna idag har låg standard och omsättningen är extremt hög är en ny detaljplan viktig för att kunna
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Lamellhus i fyra våningar söder om Hässlehus 3

skapa ett nytt bostadsområde, där boendestandarden kan bli
högre. De nuvarande 60 lägenheterna monteras ner och cirka
120 nya lägenheter uppförs.

Offentlig och kommersiell service
I närområdet ﬁnns god tillgång till service, ﬂera förskolor,
lekplatser, grundskola, äldreboende och idrottsplats. Hässle
Torg ligger inom 300 meter från bostäderna. Kring torget
ﬁnns tillgång till bland annat matbutik, frisör, bibliotek samt
mötesplatser i form av fritidsgården Hässlehus och Snickarboa, en snickarverkstad för den som vill laga eller tillverka
saker.

Tillgänglighet
Planområdet är mycket platt utan påtagliga höjdskillnader
och är därmed tillgängligt och framkomligt. De nya
lägenheterna kommer att byggas tillgänglighetsanpassade.
Vid ny-, om- och tillbyggnation ska Borås program kring
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning tillämpas. Även Boverkets byggregler
ska beaktas, vilket innebär att alla byggnader ska vara
användbara och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

5

Parkering

Parkering

Parkering

Parkering

Planområde
Stadsbusslinje

Parkering

Busshållsplats
Cykelbana
Blandtrafik

Kollektivtraﬁk, cykelvägar och parkeringplatser

3. Gator och trafik
Gatunät
Med bil når man planområdet via Våglängdsgatan som nås
från Åsvägen vilket är vägen som sträcker sig genom hela
Hässleholmen. Hastigheten på gatan är 50 km/h, vilket gäller
i generellt i Borås centrala stadsdelar.

Gångtrafik
Stadsdelen Hässleholmen kopplas samman med ett nät av
gång- och cykelväg. Både söder och öst om planområdet
ﬁnns parker och idrottsanläggningar med tydliga gångstråk.
Kring Bodavallen ﬁnns tillgång till elljusspår som slingrar sig
genom Hässleholmsparken.

Cykeltrafik och cykelparkering
Tillgången till cykelvägar kring området är mycket bra och
leder hela vägen till centrala Borås. Cykelstråket passerar
Kulturhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och leder i motsatt
riktning till Brämhults idrottsplats. På så sätt är stadsdelen väl
sammankopplad med andra områden i kommunen.

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtraﬁk. Intill
området ﬁnns Våglängdsgatan 151 där buss 10 avgår en gång
varannan timme. Inom 200 meter, på Åsvägen, ﬁnns busshållsplatsen Fjärdingskolan där bussar avgår mer frekvent.
Fem olika stadsbussar, linjerna 1, 3, 5, 6 och 10, stannar här
och går var femte minut. Restiden till och från Södra Torget i
Borås centrum är 9-15 minuter.
Parkeringshus intill planområdet
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Biltrafik och bilparkering
Parkering ﬁnns idag inom planområdet och tillgången till
parkering ﬁnns nära. Hässleholmen har många parkeringshus
i nära anslutning till området vilket gör att parkeringsbehovet
är tillgodosett utan att nya parkeringsplatser måste byggas.

för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

5. Mark

Riksintressen

Natur och vegetation

Inga riksintressen berörs.

Planområdet ligger intill Hässleholmsparken som enligt
grönområdesplanen är klass 2 som har ett mycket högt
värde. På lokal nivå är det viktigt att de boende har tillgång
till grönområde i sin absoluta närhet för att främja hälsan.
Utemiljön är viktig för att skapa naturliga mötesplatser,
såsom lekplatser och gångstråk vilket främjar trygghet och
samvaro bland boende och besökande. Naturen ger även
kvaliteter från bostaden, som en grön lunga som skapar en
varierande, trivsam och intressant utemiljö, för såväl barn
som vuxna.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet
genom damm. Dammen fördröjer och renar dagvatten.
Utformningen av dagvattendammarna kan bidra till att skapa
en attraktiv utemiljö.

Värme
Området kommer att anslutas till beﬁntliga fjärrvärmeledningar.

Det ﬁnns många stadsdelsparker på Hässleholmen. Inom
500 meter kring planområdet nås både Hässleholmsparken,
Fjärdingsparken, Megaparken och Dövedalsparken. Parkerna
skapar dessutom viktiga stråk för både djur och människor.
Hässleholmen är ett relativt platt område men ett stort värde
för området är att naturen och parkerna är kuperade och
omger stadsdelen i alla riktningar. Då stora delar av naturen
är sammanhängande skapas viktiga stråk som fungerar som
spridningskorridorer för djur och växter.

Lek och rekreation
El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till beﬁntliga el- och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok

Multisportsarena i Hässleholmsparken

DETALJPLAN

På Hässleholmen ﬁnns ett ﬂertal lekplatser, både kvarterslekplatser och stadsdelslekplatser. Intill planområdet ligger
Hässleholmsparkens lekplats som har många lekredskap
och ligger bredvid en multisportsarena. Inom stadsdelen
ﬁnns ytterligare en stadsdelslekplats som båda är tillgänglighetsanpassade. Ytterligare fem kvarterslekplatser som är
mindre lekplatser ﬁnns på Hässleholmen varav tre av dem är
tillgänglighetsanpassade.

Naturen inpå husknuten
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Planområde
Grönt stråk
300 meter
500 meter

Megaparken

Dövedalsparken

Fjärding
Fjärdingsparken
ngsparken

Hässleholmsparken

Avstånd till grönområden

Rekreation ﬁnns att tillgå i Hässleholmsparken med elljusspår och mer öppna parkytor ﬁnns både norr och söder om
planområdet.

miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Fornlämningar och kulturminnen

Grundvattnets kvalitet

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Grundvatten klassiﬁceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Geoteknik och radon
Enligt kommunens översiktliga kartering består området av
morän. Ytterligare utredningar bedöms inte vara nödvändiga.

6. Vatten

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns
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Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassiﬁceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenﬂödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
bullerkällor. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott av ﬂerbostadshus
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering betyder
segergering att olika socioekonomiska befolkningsgrupper
är uppdelade i olika stadsdelar och sällan interagerar med
varandra. Segregering hämmar den sociala integrationen,
demokratin och samhörigheten. Stadsplaneringen kan
medverka till att minska segregering genom att skapa en stad
där funktioner och människor blandas i en högre grad, bland
annat genom att bygga mångfunktionella, täta bostadsområden med ett brett utbud av hustyper (t.ex. lägenheter, villor)
och upplåtelseformer med olika hyrasnivåer.
Stadsdelen Hässleholmen har behov av nya lägenheter,
genomförandet av planen bidrar till att utbudet ökar. De nya
lägenheterna kommer vara i en modern standard och vara
tillgänglighetsanpassade.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det ﬁnns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med ﬂera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Planområdet saknar allmän plats.

Mötesplatser
Den nya bebyggelsestrukturen skapar ett öppet rum mellan
punkthusen. Det kommer vara mer tillgängligt och möten
mellan de boende i närområdet kan ske här och i offentliga
rum så som Hässleholmsparken som ligger i anslutning till
planområdet.

8. Störningar på platsen

Kvartersmark
Kvartersmarken har ändamålet B som står för bostäder, D
för vård, S för skoländamål, C för centrumändamål och E
för tekniska anläggningar. Det skapar en ﬂexibel plan om
behovet förändras. Även komplementsbyggnader, så som
soprum eller cykelgarage ingår i användningen.
Det ﬁnns en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på
kvartersmark.

Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger drygt 330 meter
från Rv 40 som är en farligt godsled. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
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Egenskapsbestämmelser
Fastighetsytan på fastigheten Hässlehus 3 får ha bebyggelse
som uppnår en byggnadsarea på 1800 kvadratmeter. Totalhöjden på området är angett i högsta totalhöjd över Borås
nollplan och är satt på +209 meter. Byggnadshöjden anses
vara rimlig för att passa in i omgivande bebyggelsestruktur
samtidigt som det tillgodoser möjlighet till att bygga efterfrågat antal lägenheter. Område som är prickmarkerat säkerställer att marken är tillgänglig för underjordiska ledningar,
såsom fjärrvärmeledningar. Fastigheten Hässlehus 2 får ha
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bebyggelse som uppnår en byggnadsarea på 4600 kvadratmeter. Det motsvarar ca 1000 kvadratmeter mer än vad
byggnaden är idag. Totalhöjden är satt till +188 respektive
+206 meter. Det är anpassat efter den beﬁntliga bebyggelsen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stad antog 2012 Vision 2025 som ett underlag för
kommunens vision- och översiktplanearbete. Följande
målområden berör exploateringen för Hässlehus 3:
»

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

För både boende och besökande blir området en attraktiv
miljö som ligger i ett kollektivtraﬁksnära läge och med
tillgång till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett
miljömedvetet resande.
»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det ﬁnnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål
De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbetet nationellet ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål med tillhörande delmål:
»

God bebyggd miljö: Förtätning sker så att ny bebygelse
placeras i ett kollektivtraﬁksnära läge samt i anslutning
till fjärrvärme.

»

Frisk luft: Människor och djurs hälsa ska inte påverkas
negativt av luften. Ren luft är ett resultat av att bygga
kollektivtraﬁksnära, där bilanvändandet inte är det
primära alternativet för resande.

Människor möts i Borås

Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. På Hässleholmen ﬁnns många platser som möjliggör
möten och kreativa evenemang för de som delar intressen
men även utemiljöer som skapar spontana möten och
samvaro för människor i alla åldrar. Planen leder till att ﬂer
kan ﬂytta in i området som i sin tur kan bidra till nya möten
och kunskapsutbyten.
»

»

Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta
med prioriterade områden på lokal nivå. Genom de nya
bostäderna ökar boendestandarden och moderniseringen
bidrar till en mer effektiv energianvändning. Planområdet
ligger mycket strategiskt i kollektivtraﬁksnära läge och
underlättar för boende och besökande att resa miljövänligt.
De gröna miljöerna kring området bidrar till att skapa en
hälsosam livsmiljö där människor kan möta andra vilket
skapar en tryggare miljö. Följande mål berör planarbetet:
»

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle

»

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

»

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

»

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från traﬁken

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

I området ﬁnns möjlighet för de boende att njuta av miljöer,
som Hässleholmsparken, som erbjuder både möjlighet för
motion och rekreation som bidrar till en godare hälsa.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse utan
att den sociala och yttre miljön försämras

»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtraﬁken

Översiktlig planering
Hässleholmen är en stadsdel som Borås Stad satsar mycket
på för att skapa en attraktivare boendemiljö där service och
boende kan integreras mer. Det skapar en större samvaro
och trygghet där ﬂer ytor skapar naturliga mötesplatser och
gemensamma ytor.

Grönområdesplan

»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god traﬁksäkerhet

Grönområde är ett begrepp för mark i bebyggelse som inte
täcks av hård beläggning eller byggnader. Borås Stad har
en grönområdesplan som vägleder en hållbar förtätning.
Planen ska säkra att bebyggelse och gröna värden samverkar i
framtida utveckling.

»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse

Direkt utanför planområdet ﬁnns grönområde som har
bedömts som klass 2 på en fyrgradig skala. Det är ett område
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som har stor betydelse på lokal nivå då det erbjuder möjlighet
för både rekreation, motion, lek och har en omväxlande samt
stimulerande miljö. Hässlehus 3 har många naturvärden
tillgängliga inom korta avstånd som tar mindre än tio
minuter att nå gående från bostaden.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift debiteras inte vid lovärenden som grundas på
denna detaljplan och som utan avvikelse följer planen.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Michaela Kleman
planchef

DETALJPLAN

Sara Aneljung
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 1-3, (Våglängdsgatan 151), Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2016-08-25.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankarta
och planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att
den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till genomförande av tillägg till
detaljplanen.
Syftet med planen är att möjliggöraen högre exploatering av
fastigheten för att möta den stora efterfrågan på hyresrätter
som ﬁnns i Borås. Det innebär att nuvarande bostadshus
ersätts med tre till fyra höga punkthus i åtta till nio våningar
som rymmer ﬂer lägenheter än vad som ﬁnns i nuläget.
Planområdet omfattas av delar av stadsplan P363 som vann
laga kraft 1970. Denna plan anger att området ska användas
för allmänt ändamål, vilket har varit vårdboende som sedan
omvandlats till boende.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
3:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

2.2 Genomförandetid
Genomförandetiden 5 (fem) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
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gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.

2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Hela planområdet utgörs av kvartersmark, där respektive
fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare
Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 1 och 2 som
ägs av Borås Stad samt Hässlehus 3 som ägs av AB Bostäder
i Borås.

3.2 Fastighetsbildning
Planområdet traﬁkmatas från Våglängdsgatan. Våglängdsgatan ligger delvis på kvartersmark inom intilliggande fastighet
Hässlehus 7. Borås Stad och AB Bostäder bör tillförsäkra
sig rätten att ta sig till sina respektive fastigheter. Det skulle
kunna ske antingen genom bildande av servitut eller genom
inrättande av gemensamhetsanläggning.

3.3 Ledningsrätt
Hässlehus 1, 2 och 3 belastas alla av ledningsrätt för starkström. I det fall ledningsrätten behöver omprövas på grund
av exploatering krävs förhandling med ledningsägaren.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt
fjärrvärme
Området bedöms kunna anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Dagvatten ska så långt som möjligt
omhändertas lokalt genom fördröjning. Anordningar för
fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska, fram till
anslutningspunkten, utföras och bekostas av respektive
fastighetsägare. Det är Borås Energi och Miljö AB som är
huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Framtida
bebyggelse kan anslutas till fjärrvärmenätet.

4.2 El, tele och fiber
Området bedöms kunna anslutas till el, tele och ﬁber.
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4.3 Trafik och parkering
Då det ﬁnns beﬁntlig parkering inom planområdet, samt ﬂertalet större parkeringar i närområdet, planeras ingen byggnation av ﬂer parkeringsplatser inom området som omfattas
av planen. Om ﬂer parkeringsplatser skulle efterfrågas ﬁnns
utrymme för att bygga sådana inom planområdet samt på
kvartersmark intill som ägs av AB Bostäder.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Ledningsåtgärder
Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och respektive fastighetsägare för
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

5.2 Planavgift
Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för beﬁntlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget ﬁnns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto ﬂer förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

19

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP 4

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-12-01
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-12-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0766 219
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-11-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(3)
2016-12-12

Dnr 2016/KS0766 219
Ert dnr SBN 2016-000365

Avd: Strategisk samhällsplanering/Mark och expl.
Handläggare: Karin Graad/Elisabeth Eickhoff

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2017
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för
att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser, kommunal service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på
detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste. Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete. Prioriteringsgrunder, mål och uppdrag har setts över.
Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året. Så
har det ofta varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med
planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa. Prioriterade
planer ska vara de som är av stor strategisk vikt, vilket Kommunstyrelsen fullt samtycker till. I denna kategori återfinns planer för att klara kommunal service, planläggning för angivna markanvisningar, planer av ett annat angeläget ändamål exempelvis
ur socialt perspektiv, infrastruktur eller behov för en attraktiv stad.
Kommunstyrelsen poängterar att omprioriteringar kan behöva göras under året. Det
innebär också att Kommunstyrelsen under året kan lägga till ytterligare ärenden med
hög prioritet. Det innebär att det behöver skapas mer luft i listan och att en mer
hårddragen prioritering behöver göras. Kommunstyrelsen vet redan nu att det kommer flera detaljplaner för kommunal service samt att markanvisningar kommer leda
till nya planuppdrag som behöver prioriteras under 2017.
Kommunstyrelsen vill betona viktighetsgraden utifrån volym, resursinsats som säkerställer viktig samhällsservice, och att följande 15 planer bör prioriteras av Samhällsbyggnadsnämnden under 2017.







Druvefors, Björnflokan
Hässleholmen, Hässlehus 3
Byttorp, Kräftan
Hestra, Planprogram
Hässleholmen, Hässlehus 9
Regementet, Osdal 3:2
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Gånghester, Stenhuggargatan
Bergsäter, Åkermyntan 5
Hulta, Hultahus 4 och 5
Centrum, Eko
Viared 8:110
Hässleholmen 3:1
Sparsör, Paradisvägen
Sjömarken, Räveskalla
Centrum Horngäddan 9

Utöver detta bör även Bergsäter, Förskola finnas med i listan av prioriterade planer.
Vilka planer där utöver som prioriteras överlåts till Samhällsbyggnadsnämnden att
besluta. Kommunstyrelsen anser dock att fyra av de prioriterade planerna inte är av
strategisk vikt.
 Sandared, Sandared 1:24
 Hestra Parkstad, Berwald 89
 Brämhult, Brämhult 2:32 m.fl.
 Dalsjöfors, Gårda 8:1
Nya planuppdrag
I val av nya detaljplaner som ska påbörjas ska Mark och Exploatering vara med i diskussioner för att göra rätt val utifrån uppfyllda kriterier som exempelvis uppfyller en
effektiv planering utifrån Sverigeförhandlingen. Ytterligare förvaltningar som bedöms
få lägga mycket resurser i vissa planer bör vara med i dessa diskussioner för att hushålla med kommunens resurser och snabbhet i planprocessen.
Utöver de detaljplaner kommunen själv tar initiativ till förväntas nya ansökningar om
planbesked bli behandlade i den takt de kommer in.
Övrigt
Kommunstyrelsen samtycker till att planarbetet fortskrider vad avser förskolor. För
närvarande råder brist på förskolor, och för att underlätta nybyggnation av förskolor
bör det finnas en planberedskap för detta. Om Samhällsbyggnadsnämnden tar fram
planer för förskolor och skolor, så att dessa finns i beredskap, är det mycket välkommet för den fortsatta utvecklingen av Borås.
Inom Sandared/Sjömarken pågår långdragna diskussioner med Trafikverket för att
kunna arbeta vidare med detaljplanerna. Här är det viktigt att prioritera rätt planer så
att de som gör mest nytta kan tas fram först. I första hand förskolor och i andra hand
flerbostadplaner i centrala lägen.
Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning pågår och det är ännu inte
klarlagt när definitivt beslut om sträckning kan avgöras. I de planarbeten som bedrivs
i utredningsstråken har Kommunstyrelsen svårt att lämna besked. Stadskansliet har
tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen en ständig dialog med Trafikverket
för att pröva möjligheten för planarbeten inom utredningsområdet.
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När planuppdrag avslutas vill Kommunstyrelsen ha information om detta för att
själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

2016-11-29

Plan- och bygglovavdelningen

Verksamhetsplan 2017
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka förslag till Verksamhetsplan för samråd.
Den sänds till kommunstyrelsen med begäran om yttrande.
Synpunkter på förslaget till verksamhetsplan önskas senast 2016-12-12
Bilagor:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-17 SBN 2016-000365
Verksamhetsplan för detaljplanering 2017
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INLEDNING
Denna verksamhetsplan omfattar kommunens
detaljplanearbete för 2017. Planen ska utgöra underlag för den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2017. Den är uppdelad i två delar.
Första delen, innehåller beskrivning av planarbetet. Andra delen innehåller prioritetsgrunder samt
förslag till produktionsplan för 2017. Här finns
även kartor samt en kort presentation av de olika
planuppdragen.

Planarbetet ska bedrivas effektivt med kvalitet.
Handlingar och informationer ska vara tydliga
och åskådliga. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är grundläggande utgångspunkter i arbetet.

Arbetsformer och samverkan
Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process. Alla steg är reglerade i plan- och bygglagen.
Övriga förvaltningars synpunkter inhämtas i ett
tidigt skede och förvaltningsövergripande projektgrupper träffas under planarbetet. Det breda
arbetssättet är en förutsättning för allt planarbete.
Dialogen med sakägare och andra externa intressenter är en viktig del i planarbetet. Den bidrar till
insikt om det unika och förståelse för de lokala
förhållandena.

Del 1
PLANARBETE

När ska detaljplan upprättas?

Vision 2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att bidra till en samhällsutveckling som strävar mot den
av kommunfullmäktige antagna visionen ”Vision
2025” för Borås Stad.

Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan
ska upprättas men initiativet kan komma från
privata intressenter. Syftet med detaljplanen är att
pröva markens lämplighet och dess utformningför ett visst ändamål.

Värdegrund 			

Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen
bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen.
En detaljplan kan även behöva upprättas för
befintlig bebyggelse då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

Samhällsbyggnadsförvaltninges värdegrund ska
genomsyra arbete så väl internt som externt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens värdegrund:
- Vi arbetar tillsammans för framtidens stad
- Vi bemöter alla med god service och respekt
- Vi är till för allmänheten

Mål
Plan- och bygglovavdelningens mål för 2017 är
att förse Borås med detaljplaner som innehåller
minst 1100 bostäder, verksamhetsmark som uppfyller de kommande årens behov och tillgodose
behovet av kommunal service.

Planbesked
Initiativet till ändring av detaljplan eller ny planläggning kan komma från såväl kommunen som
från privata aktörer.
Ansökan om planbesked görs på särskild ansökningformulär. För att kommunen ska ges möjlighet till en bedömning om förutsättningarna för
planläggning, ska begäran innehålla en beskrivning av projektet, karta och en idéskiss. Beslut
om planbesked ska tas av kommunen inom fyra
månader. Av planbeskedet ska också framgå när
planen kan bedömas antas. Om kommunen inte
avser att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till detta anges i beslutet.

Borås stad Verksamhetsplan 2017 - Detaljplanering
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Detaljplaneprocessen
De flesta detaljplaner tas fram enligt ett standardförfarande. I enklare projekt kan begränsat
förfarande tillämpas. Ett fåtal planer drivs enligt
utökade förfaranade.
Standardförfarandet kan tillämpas om planförslaget är:
- förenligt med kommunens översiktsplan och
Länsstyrelsens granskningsyttrande över översikstplanen,
- inte är av betydanade intresse för allmänheten
eller i övrigt är av stor betydelse
- inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
För att kunna växla över till begränsat förfarande ska förutsättningaran för standardförfarande
vara uppfylldaoch planförslaget godkännas av
samrådskretsen.
Utökat förfarande ska tillämpas när planförslaget:
- inte är förenligt med översiktsplanen eller länstyrelsens granskningsyttrande över denna
- är av betydnade intresse för allmänheten eller i
övrigt stor betydelse.
- antas medföra en betydande miljöpåverkan.

begränsat antal frågor kan regleras. Där områdesbestämmelser ger tillräcklig styrning av bebyggelseutveckling eller bevarande, upprättas sådana.

Plankostnader
För detaljplaner som den enskilde exploatören har
störst nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören.
Dessa avtal reglerar samtliga kostnader i samband
med framtagande av detaljplanen.
Upprättandet av detaljplaner sker både med egen
personal och plankonsulter. Administration och
upprättande av utlåtande över inkomna skrivelser
svarar dock Samhällsbyggnadsförvaltningen alltid
för. När plankonsult anlitas är det kommunen
som handlar upp konsulten enligt gällande ramavtal.
Exploatören svarar för kostnader för grundkarta
och fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar för t ex miljökonsekvensbeskrivning,
geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Kommunen tar betalt för nerlagd tid enligt en
fastlagd timtaxa.

Behovsbedömning
En behovsbedömning ska göras enligt plan- och
bygglagen. Bedömningen görs i samrådsskedet
och ska visa om planen har sådan betydande
miljöpåverkan att en miljöbedömningsprocess
med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) erfordras eller inte. I behovsbedömningen
ska de miljöaspekter tydligt redovisas som ligger
till grund för ställningstagandet, dvs. miljöpåverkan av den verksamhet som planen tillåter samt
planområdets och omgivningens känslighet för
störningar.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser ger inte byggrätt, utan ska
säkerställa ett syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område som inte har detaljplan. Endast ett
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Del 2
PRODUKTIONSPLAN 2017
Produktionsplanen utgör den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2017, men en
inblick görs även för 2018.
Arbetet med att prioritera vilka planer som ska
fortsätta och starta 2017 innebär en sammanvägd
bedömning mellan olika förslag utifrån i vilken
grad de bidrar till måluppfyllelse och tillfredsställer behov för stadsutvecklingen. Totalt innefattar
förslaget till produktionsplan 1500-2000 nya bostäder.

Utgångspunkter
Det är viktigt att se Produktionsplan 2017 i sitt
sammanhang vid analys av hur väl de planer som
föreslås starta kommande år uppfyller stadens behov av stadsutvecklingsprojekt, och hur väl dessa
planer bidrar till att nå mål i enlighet med kommunfullmäktiges budget, mål- och inriktningsdokument till nämnderna, samt strategiska planer
för den långsiktiga fysiska planeringen.
Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att
skapa förutsättningar för att uppfylla långsiktiga
politiska beslut, främst enligt översiktsplanen, Vision Borås 2025, Sverigeförhandlingen och Lokalresursplan 2017-2019.
Prioriteringsarbetet ska leda till en realistisk produktionsplan som är genomförbar inom ramen av
tillgängliga personalresurser och konsultinsatser.
När det gäller personalresurser utgår prioriteringen av planer främst från tillgängliga resurser inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är dock viktigt att påpeka att planeringen även kräver resursinsatser av andra förvaltningar. Det är också viktigt att konstatera att inte all planeringsverksamhet redovisas i produktionsplanen. Exempelvis
ingår inte arbetet med den kommunövergripande
landskapbildanalysen, stadsmiljöhandboken,
framtagande av strategi för ekologisk kompensationsåtgärder med mera.

De drygt 40 prioriterade planerna i produktionsplanen under rubrik "Pågående detaljplaner och
program" och Detaljplaner och program som
påbörjas 2017" startar och fortlöper i första hand.
Om någon av de prioriterade planerna av en i
nuläget oförutsägbar anledning inte är startklar
eller stannas upp under 2017 kan en plan med
planerad start 2018 startas upp.
Av de prioriterade planerna är två(nämnda i tabeller som Detaljplan/Program) så kallat ospecificerade planer. Dessa utgör produktionsplanens
flexibilitet vilket innebär en beredskap att under
året starta planering för vissa utpekade behov. Det
exakta geografiska området och innehåll är ännu
inte är känt för dessa planer. Komplexiteten anges
därför i antalet lägenheter, men behöver nödvändigtvis inte omfatta bostadsändamål. Detta för att
få en indikation på vilket innehåll som är rimligt
att förvänta att de ospecificerade planerna kan ha.
Flexibiliteten ger förvaltningen utrymme att exempelvis starta planer som politiken ännu inte
har tagit ställning till när Verksamhetsplan 2017
godkänns.

Inriktning och mål
Produktionsplanen utgår från nedanstående mål:
- Skapa nya bostäder som stärker den sammanhängande staden och bidrar till en hållbar stadstruktur som gynnar trafikslag som gång, cykel
och kollektivtrafik.
- Skapa olika typer av bebyggelse som ska stödja
en positiv social utveckling och ökad integration.
- Tillgodose behovet av kommunal service i form
av skolor, förskolor och LSS-bostäder.
- Skapa tomter för näringslivet
- Slutföra påbörjade uppdrag
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Antalet bostäder
Resultatet visar på att de prioriterade planer som
föreslås starta och fortsätta kommande år uppskattas kunna innehålla cirka 1500-2000 bostäder,.
Eftersom ett fleratal planer befinner sig mycket tidigt i planeringsarbetet, har grova uppskattningar
gjorts av vad planerna kan komma att innehålla,
avseende antal bostäder Uppgifterna baseras på
olika underlag, och säkerheten varierar mellan
olika planer och i vilket skede i planprocessen de
befinner sig i. Antalet bostäder i program är markerat i parantes efterosom ett program till skillnad
från en detaljplan inte innebär rätt att bygga.

Mindre planer och planändringar
Det finns ett flertal detaljplaneuppdrag som omfattar mindre ändringar eller är sk frimärksplaner.
Gemensamt för dessa är att de endast medger
ett tillskott på ett fåtal nya bostäder eller en mindre ändring av gällande detaljplan såsom ökad
byggrätt mm. Dessa finns inte angivna i produktionsplanen, utan föreslås starta i mån av tid och
utgöra projekt för praktikanter/projektanställda.
Förvaltningens ambition är att starta minst tre
planer av denna karaktär under året.

Götalandsbanan
Stora delar av de centrala delarna i staden berörs
av någon av de åtta korridorena för Götalandsbanan. Eftersom flertalet av produktionsplanens
detaljplaneuppdrag och program är lokaliserade
centralt berörs ett flertal projekt av den nya järnvägen. Detta medför att vissa planer kan antas
avstanna i väntan på besked om vald korridor.
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Produktionsplan 2017
Planerna i tabellen är uppräknande utan inbördes rangordning.

Pågående detaljplaner och program
Namn
1. Druvefors, Björnflokan
2. Hässleholmen, Hässlehus 3
3. Byttorp, Kräftan
4. Centrum, Järnvägen 4:2
5. Sandared, Sandared 1:24
6. Hestra, Program
7. Hestra Parkstad, Berwald 89
8. Centrum, Östen 1
9. Hässleholmen, Hässlehus 9
10. Regementet, Osdal 3:2
11. Alideberg, Glesvingen
12. Viared, Prognosgatan
13. Norrmalm, Ynglingagatan
14. Bergsäter, Hästhoven 1 m fl
15. Tosseryd, Torpa-Sjöbo
16. Centrum, Vitsippan
17. Byttorp, Byttorpshörn och Byttorpstå
18. Brämhult, Brämhult 2:32 m fl
19. Gånghester, Stenhuggargatan
20. Bergsäter, Åkermyntan 5
21. Lugnet, Nötskrikan
22. Hulta, Hultahus 4&5
23. Dalsjöfors, Gårda 8:1
24. Bergdalen, Kv Kiden
25. Centrum, Hugin 1
26. Sandared, Sandared 1:81
27. Centrum, Eko
28. Brämhult, Program för östra delen
29. Centrum, Saturnus 14
30. Viared 8:110
31. Centrum, Vulkanus 15&16
32. Hässleholmen, Hässleholmen 3:1
33. Norrmalm, Program för Tokarpsberg
34. Sparsör, Paradisvägen
35. Sjömarken, Räveskalla
36. Centrum Horngäddan 9

Användning

Antal lgh

Bostäder, Förskola mm
Bostäder
Förskolan
Bostäder mm
Bostäder
Program/Bostäder
Bostäder
Kontor
Bostäder/verksamhet.
Bostäder
Bostäder
Verksamheter
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Förskola
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Program/Blandat
Bostäder
Verksamheter
Bostäder
Förskola
Program/Bostäder
Förskola/Bostäder
Förskola
Rättscentrum

ca 200
ca 60-80
ca 100
ca 25
ca 20
ca 250
ca 400
ca 80-100
ca 100
ca 60-100
ca 100-200
ca 100
ca 70-100
ca 20-30
ca 400
ca 20
ca 100
ca 10
ca 70-100
ca 60
ca 100
ca 70-90
ca 50-90
ca 60
ca-20
-
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Prel. antagande
Våren 2018
Våren 2017
Hösten 2017
Hösten 2017
Hösten 2017
Våren 2017
Sommar 2017
Våren 2017
Sommar 2017
Sommar 2017
Sommar 2017
Hösten 2017
Hösten 2017
Våren 2017
Våren 2018
Våren 2017
Sommar 2017
Hösten 2017
Våren 2017
Sommar 2017
Sommar 2017
Våren 2017
Hösten 2017
Sommar 2017
Sommar 2017
Sommar 2017
Hösten 2017
Hösten 2017
Hösten 2017
Våren 2018
Hösten 2017
Sommar 2017
Våren 2018
Våren 2017
Hösten 2017
Sommar 2018
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Detaljplaner och program som påbörjas 2017
Namn
37. Hestra Etapp 1
38. Bergslenan, Flugan 9
39. Centrum, Program för Kv Ulysseus
40. Mjölskivlingen 10
41. Solhem 1
42. Detaljplan/Program

Användning

Antal lgh

Bostäder
Bostäder
Program
Bostäder
Program/Bostäder
Låg komplexitet

ca 20-200
ca 20-50
100-150
100-200
20-50

Prel. antagande
Våren 2018
Hösten 2018
Våren 2018
Våren 2019
Hösten 2018
Hösten 2018

Detaljplaner och program som påbörjas 2018
Namn
43. Sparsör, Sölebo 1:54
44. Centrum, Program för Kv Nornan
45. Fristad, Kvarbo-Hästhagen
46. Druvefors, Forsen
47. Hulta, Hulta 4:38
48. Sjöbo, Program för Nordskolgen
49. Viared, Viared 5:1
50. Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367
51. Centrum, Sandgärde 6 m fl
51. Sjömarken Förskola 2
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Användning

Antal lgh

Bostäder
Program
Omvandlingsomr
Bostäder
Bostäder
Program
Verksamheter
Bostäder
Högskola
Förskola

ca 15
ca 10
ca 100
ca 15
ca 10-15
-
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Prel. antagande
Våren 2019
Sommar 2019
Sommar 2018
Våren 2019
Våren 2019
Våren 2019
Våren 2019
Sommar 2019
Våren 2019
Våren 2019

Pågående detaljplaner och
program
1. Druvefors, Björnflokan

6. Hestra, program
Programmet är en aktualisering av den fördjupade
översiktsplanen som antogs 1989 över Hestraområdet.
Utgångspunkten för programmet är att området ska
kompletteras med cirka 1000 nya bostäder.

Detaljplanen innebär nya bostäder, yta för kontor och
handel, en ny förskola med 6 avdelningar och parkeringshus närmast riksväg 40. Planområdet ligger i den
rosa korridoren för Götalandsbanan.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling arbetas nu fram. Programmet
ska ligga till grund för fortsatt detaljplanering etappvis
i området.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

7. Hestra Parkstad, Berwald 89

2. Hässleholmen Hässlehus 3
Planens syfte är att möjliggöra tre till fyra punkthus i
åtta till tio våningar som rymmer ungefär dubbelt så
många lägenheter än vad gällande plan medger.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samråd sker i november 2016.

3. Byttorp, Kräftan

Planens syfte är att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser i syfte att tillåta bostadsrätter.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling arbetas nu fram tillsammans
med exploatören.

8. Centrum, Östen 1
Planens syfte är att genom tillägg till detaljplan möjliggöra utbyggnad med kontor och fläktrum på Borås
Tidnings fastighet.

Planens syfte är att tillåta nuvarande skolverksamhet
att utvecklas genom utökad byggrätt för Byttorpsskolan och förskolan Virvelvinden.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Detaljplanen har varit ute på samråd och
granskningshandling arbetas nu fram.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.

9. Hässleholmen, Hässlehus 9

4. Centrum, Järnvägen 4:2
Syftet är att ändra delar av gällande detaljplan för Simonsland för möjliggöra bostäder, kontor och hotell
i en annan omfattning än vad som medges i gällande
detaljplan.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
för del 1 tillsammans med exploatören.

5. Sandared, Sandared 1:24
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i form
av villor, parhus och radhus. Genom området går idag
ett inaktuellt vägreservat som föreslås upphävs i och
med planens antagande. Större delar av planområdet
ligger inom strandskyddsområdet för Viaredsjön.

Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en
större blandning av verksamheter och funktioner
inom området. Planen medger också upprustning och
tillbyggnader på befintliga hus.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samråd sker i november 2016.

10. Regementet, Osdal 3:2
2010 togs ett samrådsförslag fram för regementsstaden. Då planområdet ligger inom flera korridorer för
Götalandsbanan avstannade planarbetet. Fastighetsägaren har dock fått klartecken från Trafikverket att gå
vidare med ett kvarter centralt i området.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2009. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015.
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11. Alideberg, Glesvingen
Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan
i syfte att möjliggöra en ombyggnation av befintligt
hus till smålägenheter för studenter.

Detaljplanens syfte är att möjligöra för nya bostäder i
form av flerbostadshus.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med fastighetsägaren.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2012. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

12. Viared, Prognosgatan

18. Brämhult, Brämhult 2:32 m fl

Planens syfte är att omvandla del av Ryds mosse i Västra Viared till industrimark och därigenom skapa tomter som är bättre lämpade för tänkt exploatering.

Detaljplanens syfte är att möjligöra för nya villor, parhus och radhus.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2009. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

13. Norrmalm, Ynglingagatan

19. Gånghester, Stenhuggargatan

Syftet med planen är att möjliggöra nya bostäder i
form av flerfamiljshus. Som grund ligger ett markanvisningsavtal mellan kommunen och privat exploatör.

Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av
ny förskola i Gånghetser.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016
på begäran från Lokalförsörjningsnämnden. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram tillsammans med
LFF.

14. Bergsäter, Hästhoven 1 m fl.

20. Bergsäter, Åkermyntan 5

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av cirka 100 nya bostäder i form av flerfamiljshus och
kontor.

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i forma av flerfamiljhus, radhus och parhus med
inslag av vissa servicefunktioner

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samråd pågår under okt-nov 2016.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören och samråd planeras i
december 2016.

15. Tosseryd, Torpa-Sjöbo
Planen syftar till att möjliggöra en exploatering med
blandad bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en säker avfart från väg 42 till Tosseryd.
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17. Byttorp, Byttorpshörn och Byttorpstå

21. Lugnet, Nötskrikan
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder med
service i bottenvåningen. Marken ägs av kommunen.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2011. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.

16. Centrum, Vitsippan

22. Hulta, Hultahus 4 och 5

Detaljplanens syfte är att möjligöra för byggandet av
ett 24 - 30 vånings hus för bostäder med centrumfunktioner.

Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder kring
Hulta torg och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler för livsmedel.

Planen var föremål för samråd 2012. Granskningshandling håller nu på att tas fram.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samråd har genomförts under hösten 2016 och
granskningshandlingar tas nu fram.
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23. Dalsjöfors, Gårda 8:1
Syftet är att ändra gällande detaljplan för att befintlig
fastighet ska kunna byggas om till bostäder.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015.

24. Bergdalen, Kv Kiden
Detaljplanens syfte är att pröva en högre exploateringsgrad och förtätning inom kvarteret.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014. Samråd genomförs i november 2016.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.
Programmet ska sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanering i området.

29. Centrum, Saturnus 14
Syftet är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra påbyggnad av befintlig byggnad i form av bostäder.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatör.

30. Viared 8:110

25. Centrum, Hugin 1
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation
av bostäder på nuvarande parkeringsplatsen inom
kvarteret.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2012. Samråd genomförs i november 2016.

Syftet är att ändra gällande detaljplan för Viared Västra för att skapa ökad exploateringsgrad och mer flexibla planbestämmelser.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.

31. Centrum, Vulkanus 15 och 16

26. Sandared, Sandared 1:81
Syftet är att ändra gällande detaljplan för att skapa
förutsättningar för nya bostäder och utveckla befintlig
industribyggnad med en mer flexibel användning.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013. Planen var föremål för samråd hösten 2015. I
samband med samrådet ställdes krav från Trafikverket
att utreda den övergripande trafiksituationen i Sandared. Detta pågår nu och granskning av detaljplanen
beräknas ske i våren 2017.

Syftet är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra påbyggnad av befintlig byggnad i form av bostäder.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatör.

32. Hässleholmen, Hässleholmen 3:1
Syftet med detaljplanen är att möjligöra för en ny förskola med sex avdelningar i området.

27. Centrum, Eko

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samråd sker under november 2016.

Syftet är att ändra gällande detaljplan för fastigheten
för att möjliggöra påbyggnad av befintlig byggnad
med bostäder.

33. Norrmalm, Program för Tokarpsberg

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med fastighetsägaren.

Programmet omfattar delar av Tokarpsberg. Syftet
med programmet är att är att studera området i ett
större sammanhang och utreda möjligheten för ny
bostadsbebyggelse i den södra delen av berget.

28. Brämhult, Program för östra delen

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram.

Programmet omfattar östra delarna av Brämhult. Syftet med programmet är att är att studera området i ett
större sammanhang och väga olika intressen mot varande. Programmet skall leda till förslag hur befintlig
bebyggelse kan utvecklas samt förslag på områden för
ny bebyggelse.
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34. Sparsör, Paradisvägen
Syftet med planen är att möjliggöra en ny förskola på
6 avdelningar samt att skapa nya tomter för enbostadshus anpassade till terrängen.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2010. Planen var föremål för granskning 2 2015.
I samband med granskningen inkom synpunkter
rörande trafiksäkerhet från Trafikverket.
Avsiktsförklaring har träffats mellan Borås stad och
Trafikverket och ny granskningshandling arbetas nu
fram.

35. Sjömarken, Räveskalla
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en förskola vid Sjömarkenbadet.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015.

36. Centrum, Horngäddan 9
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av
ett nytt rättscentrum i Borås.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samrådshandling håller nu på att arbetas fram
tillsammans med exploatören.
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Detaljplaner och program

som påbörjas 2017
37. Hestra, etapp 1

Detta är första etappen som utgår från programmet
för Hestra. Vilket delområde som detaljplaneläggs
först är i dagsläget oklart.

38. Bergslenan, Flugan 9
Syftet är att ändra gällande detaljplan från handel till
centrumändamål, kontor, skola samt bostäder. Ändringen syftar även till medge nödvändig utbyggnad av
bussgata i Knalleland.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016.

39. Centrum, Program för Kv Ulysses
Programmet ska behandla södra centrum, industrikvarteren mellan Stadsparken och Annelundsparken.
Syftet är att ändra användningen från industri och
trafikområden till ändamål för handel, kontor, parkering och bostäder.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2010. Ett programförslag var föremål för samråd
2012. Därefter har uppdraget omformulerats och programområdet utvidgats.

40. Mjölskivlingen 10
Syftet är att ändra gällande detaljplan från industri till
bostadsändamål i syfte att uppföra fem flerbostadshus
med 5 till 7 våningar.

41. Solhem 1
Syftet med programmet är att studera möjligheten till
förtätning av bostäder i befintligt bostadsområde på
Östermalm. Utgångspunkten för programmet är att
studer infartsgator, byggnader och parkeringslösningar
med anpassning till terräng och naturmiljö.

42. Detaljplan/Program, Liten komplexitet
Projekt som idag är okänt eller oprioriterat. Projektet
förväntas utgöra en mindre påverkan på omgivning
och vara begränsad till storlek och omfattning.
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Detaljplaner och program

som påbörjas 2018
43. Sparsör, Sölebo 1:54

48. Sjöbo, Program för Nordskogen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder. Frågor så som naturvärden och trafikmatning
måste lösas i detaljplanen.

Syftet är att belysa förutsättningarna i ett program att
ändra gällande detaljplan från industri till blandstad
som även innehåller bostäder.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016. Samhällsbyggnadsnämnden har i samband med
planuppdraget uppmanat Kommunstyrelsen att utreda
alternativ lokalisering för störande verksamhet.

44. Centrum, Program för Kv Nornan
Syftet med programmet är att ange hur kvarteret ska
utvecklas och kompletteras med ny bebyggelse.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2013.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en
utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med tomter för industriändamål.

45. Fristad, Kvarbo-Hästhagen

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Samråd hölls 2015. Fortsatt planarbete avvaktar
beslut om Götalandsbanan.

Avsikten med detaljplanen är att underlätta åretruntboende i området. Kommunen ska anlägga ledningar
för vatten och avlopp, befintliga fritidshus ska få större
byggrätter anpassade för åretruntstandard, samt nya
villatomter ska tillskapas.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2007. Ett förslag till detaljplan var föremål för samråd
2011.

46. Druvefors, Forsen
Syftet är att ändra gällande detaljplan från industriändamål till bostäder. Fastighetsägarens utgångspunkt är
att omvandla befintliga byggnader samt komplettera
med nya hus på fastigheten.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2015. Planområdet ligger inom en av korridorerna för
Götalandsbanan.

50. Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367
Detaljplanens syfte är att ändra gällande detaljplan
som endast medger villabebyggelse och skapa möjlighet att bygga flerbostadshus inom fastigheten.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016.

51. Centrum, Sandgärde 6 m fl
Syftet är att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra expansion av högskolan. Ändringen är tänkt att
utgå från det visionsarbete högskolan tagit fram, Campus 2025.
Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016.

47. Hulta, Hulta 4:38

52. Sjömarken, Förskola 2

Syftet är att ändra gällande detaljplan från handelsträdgård till bostäder.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en förskola vid Sjömarkenbadet. Placering är idag
oklart, men det finns flera alternativa lägen.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2012.

14

49. Viared, Viared 5:1
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Norra kommunen, Fristad, Sparsör, Frufällan och Tosseryd
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Norra centrum, Sjöbo, Knalleland, Bergdalen och Norrmalm
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Centrum, norr om R40
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Centrum, söder om R40
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Öster om Centrum, Östermalm, Hässleholmen, Hulta och Trandared
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Gånghester

Dalsjöfors
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Väster om Centrum, Hestra, Byttorp och Regementet
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Västra kommunen, Sandared, Sjömarken och Viared
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