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2017-10-13
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 23 oktober 2017, kl 09.30
tisdagen den 24 oktober 2017, kl 09.30
Ulf Olsson
Göran Björklund
Inledning
Information från Stadsledningskansliet angående Uppsiktspliktsärende
avseende fördyringar vid nytt energi- och miljöcenter (EMC) på
Sobacken.
Information från Grundskolenämnden om nämndens arbete med
åtgärder efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn.
Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 23/10

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och
gruppvisa överläggningar resten av
dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Tisdag 24/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.
Måndagen den 6 november hålls ett beslutssammanträde med
start kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden
samt övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 27 oktober
2017.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017.
(2017/KS0198 106-1)
(Bil)

b)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2017.
(2017/KS0298 101-1)

(Bil)

c)

Direktionsprotokoll 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2017/KS0323 106-1)
(Bil)

d)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2017.
(2017/KS0277 106-1)
(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2017/KS0662 112-1)

(Bil)

Kc

3

Reningsverket på fastigheten Lerbäck 1:32- Lerbäcks
samfällighetsförening.
(2017/KS0472 108-1)

(Bil)

Kc

4

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
(2016/KS0795 007-3)
(Bil)

Kc

5

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i
Borås.
(2017/KS0073 102-1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 7 september 2017.
(2017/KS0026 103-3)

(Bil)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016.
(Huvudmannens svar till Skolinspektionen avseende
åtgärder efter tillsyn inom Fritidshem, Förskoleklass och
Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola och
Vuxenutbildning)
(2016/KS0518 600-3
(Bil)
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c)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2016-2017: Kvalitetsrapport
Undervisning och resultat läsåret 2016-2017.
(2017/KS0636 600-3)
(Bil)

d)

Uppföljning i kommunen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
(Ärendet överlämnas till Arbetslivsnämnden för fortsatt
handläggning)
(2017/KS0670 130-1)
(Bil)

e)

Synpunkter till politikerna i Borås Stad.
(Vård- och äldrenämnden handlägger ärendet)
(2017/KS0500 732-3)

f)

(Bil)

Synpunkter på vård och omsorg.
(Vård- och äldrenämnden har svarat på öppet brev till ansvariga)
(2017/KS0481 739-3)
(Bil)

(Förslag: a-f till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson
(KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och
Else- Marie Lindgren (KD): Borås Stads förskolor implementerar
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy.
(2017/KS0386 710-3)
(Bil)

KU

3

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
Sol och LSS t.o.m. den 30 juni 2017.
(2017/KS0313 739-3)

(Bil)

KU

4

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
läsåret 2015-2016: Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016redovisning till Kommunstyrelsen.
(2015/KS0567 600-3)
(Bil)

M

1

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen, Viared Västra,
tomt 22 och 23.
(2017/KS0646 253-2)

(Bil)

Begäran om marktilldelning för kv Astern, Ulysses och Venus.
(2017/KS0623 269-2)

(Bil)

Försäljning av del av fastigheten Kyllared 1:4.
(2017/KS0618 253-2)

(Bil)

M
M

2
3
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M

4

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2018.
(2017/KS0586 256-2)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-09-30.
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

Utbyggnad av Skatehallen.
(2017/KS0168 821-3)

(Bil)

c)

Tertialrapport två 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund
(2017/KS0509 107-1)
(Bil)

d)

Prövningstillstånd Kammarrätten Islamiska skolan
(2016/KS0197 611-)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(25 september 2017, Ärende 05)
Fordringar om en sammanlagd summa av 425 992 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2017/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Delårsrapport januari – augusti 2017 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(2017/KS0617 042
2017/KS0621 042-1)

(Bil)

E

4

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet 2018
(2017/KS0658 047-3)
(Bil)

E

5

Anslagsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås
Stadsteater.
(2016/KS0822 287-3)

(Bil)
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E

6

Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester förskola,
del av Hulta 4:2
(2017/KS0669 290-3)
(Bil)

E

7

Fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning
av lokaler för evakuering av skolor.
(2017/KS0642 282-3)
(Bil)

E

8

Borås Stads budget för 2018.
(Första genomgången utdelas endast till KS-ledamöter och ersättare på
sammanträdet)
(2017/KS0069 041-1)

E

9

Initiativärende: Extern oberoende utredning av nytt Energi- och
miljöcenter.
(Ärendet måste upp då Kommunstyrelsens ordförande vill ha ärendet till
Kommunstyrelsen den 23 oktober 2017).
(2017/KS0681 107-1)

(Bil)
(Bil)

N

1

Revidering av Internationell Policy för Borås Stad.
(2017/KS0583 105-3)

SP

1

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norrmalm, Norrmalm 1:1
m.fl. – Ynglingagatan.
(2017/KS0592 214-2)
(Bil)

SP

2

Kompletterande yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl.
(2017/KS0437 214-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.
(2017/KS0415 214-2)
(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Det föreligger ett behov av ytterligare borgerliga vigselförrättare. Referens har tagits.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker att Ellen Juntti förordnas som borgerlig vigselförrättare.

2017-10-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0662 112
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2017-10-04/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
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Dnr 2017/KS0662 112
Ert dnr 214-31350-2017

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsen tillstyrker att Ellen Juntti förordnas som borgerlig vigselförrättare.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens 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

Ink. e-post
2017/KS0662

Arbetsgrupp
Kommunchef

Inkommen e-post
Avsändare:

Göran Björklund <Goran.Bjorklund@boras.se>

Rubrik:

2017/0662 112

Skickat:

2017-10-04 13:39:29
Nej

Infogade filer:

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

Göran Björklund/BKMAN, 2017-10-04 13:39
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
[wStandard]
Göran Björklund/BKMAN
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Göran Björklund/BKMAN 2017-10-04 14:20:29

Text:

Från: Ulf Sjösten
Skickat: den 4 oktober 2017 09:56
Till: Göran Björklund <Goran.Bjorklund@boras.se>
Ämne: Re: Referenser?

Hej

Mycket positiva omdömen från mig angående Ellen. Vi har varit kolllegor inom polisen och
jag har också träffat henne senare i den politiska världen. Som sag tmitt omdöme är enbart
positivt och hon borde vara mycket lämpad för uppdraget.

Mvh

Ulf S
Skickat från min iPad

UNDERRÄTTELSE
2017-10-03

Rättsenheten
Ewa Broniewicz

Diarienummer
214-31350-2017

Borås kommun
boras.stad@boras.se

länsjurist

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare
Ellen Juntti har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare i
Härryda kommun och i Borås kommun
Innan Länsstyrelsen fattar beslut får kommunen tillfälle att senast den 31
oktober 2017 komma in med yttrande i ärendet. Om yttrandet inte har
kommit in till Länsstyrelsen inom den föreskrivna tiden kan ärendet ändå
avgöras.
Yttrande skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen,
403 40 Göteborg. Ange diarienummer 214-31350-2017 i ditt yttrande.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Rättsenheten
Ewa Broniewicz
010-2244634

Bilaga
Kopia på ansökan

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(1)

From:
Sent:
To:
Subject:

EK J
22 Sep 2017 11:06:43 +0000
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
SV: Borgerlig vigselförrättare

Hej igen!
Jag vill ansöka om att bli borgerlig vigselförrättare i Härryda och i Borås kommun.
Jag är riksdagsledamot för moderaterna sedan 2010. Före det arbetade jag som kriminalinspektör
i Göteborg, började Polisskolan 1977.
Jag bor i bostadsrätt i Landvetter och har två vuxna söner.
Ellen Juntti
Landevigatan 7
438 32 Landvetter

Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 19 september 2017 09:00:47
Till: ek.j@outlook.com
Ämne: Borgerlig vigselförrättare
Hej!
Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnar borgerliga vigselförrättare i länet. Ansökan om att vara
förordnad som borgerlig vigselförrättare skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se eller 403 40 Göteborg.
Av ansökan ska framgå i vilken kommun vill du/sökande bli förordnad som borgerlig vigselförrättare
samt ditt namn, personnummer, adress, kunskap och kvalifikationer i övrigt (liten CV) samt personliga
omständigheter.
Har du fler frågor återkom gärna.
Med vänlig hälsning
__________________________________
Ewa Broniewicz
Länsjurist
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-2244634
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Reningsverket på fastigheten Lerbäck 1:32- Lerbäcks
samfällighetsförening
Lerbäcks samfällighetsförening har lämnat ett utkast till stämningsansökan till kommunen, enligt vilket
förningen yrkar skadestånd med 812 000 kr, exkl moms, samt ersättning för sina rättegångskostnader.
Grunden för yrkandet är att föreningen anser att kommunen har ansvar för en försumligt utförd slamtömning av dess reningsverk och att det lett till att en ansluten infiltrationsbädd blivit förstörd och behövt grävas om. Föreningen önskar ta del av kommunens inställning till yrkandena.
Ett förslag till svaromål har upprättats, enligt vilken kommunen bestrider skadeståndsansvar. Grunderna för bestridandet är att den åberopade handlingen, slamtömning av privat reningsverk, har utförts av
självständig entreprenör med eget ansvar samt att det inte heller finns något samband mellan angiven
skada och påstådd försumlighet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avger svaromål med bestridande enligt upprättat förslag.
2017-10-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0472 108
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 2017-10-03/Svante Stomberg
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Borås Tingsrätt
Box 270
503 10 Borås

Svaromål
KÄRANDE
Lerbäcks samfällighetsförening
717914-6688
C/o Jean-Pierre Grosvernier
Lerbäcksvägen 20
516 92 Äspered
Ombud: advokaten Barney Fyman, Allégatan 20, 503 32 Borås
SVARANDE
Borås Stad
212000-1561
501 80 Borås
Ombud: stadsjuristen Lars-Olof Danielsson, adress som kommunen
SAKEN
Skadestånd
____________________
YRKANDE
Kommunen bestrider yrkandet i dess helhet och kan inte vitsorda något
belopp som skäligt i och för sig.
Kommunen yrkar ersättning för egna rättegångskostnader med belopp som
senare kommer att preciseras.
GRUNDER
Kommunen har ansvaret för avfallshanteringen från hushåll men utförandet
har överlåtits till Borås och Energi AB. Vad gäller tömning av slam från
enskild avloppsanläggning skall sådan utföras av entreprenör, som anlitats av
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Borås och Energi AB. Borås Energi och Miljö AB har anlitat entreprenör att
utföra tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, LBC Borås AB,
som också synes ha utfört de tömningar, som käranden åberopar som grund
för sitt skadeståndskrav.
LBC Borås AB har såsom självständigt företag utfört slamtömningstjänsterna,
varför kommunen inte har något principalansvar för bolagets eller deras
anställdas eventuella felaktiga agerande. Slamtömning utgör inte heller
myndighetsutövning och har inte utförts i sådant samband med
myndighetsutövning, att kommunen ansvarar för företagets eller dess
anställdas handlingar.
Även om den fysiska slamtömningen skulle kunna anses ha sådan anknytning
till myndighetsutövning att kommunen har ansvar även för ett självständigt
företags agerande, finns inget samband mellan den utförda slamtömningen
och angiven skada.
OMSTÄNDIGHETER
Käranden har åberopat att den av Borås Energi och Miljö AB anlitade
entreprenören LBC Borås AB, har skadat en biorotor i ett av
samfällighetsföreningen ägt reningsverk i samband med slamtömning.
Det aktuella reningsverket består, enligt uppgift, av tre kamrar där biorotorn
är placerad i den ena av dessa kamrar. Vid slamtömning öppnas aldrig den
kammaren utan slamtömning sker endast i de två flankerande kamrarna. Det
finns således ingen möjlighet att skada biorotorn vid slamtömningen.
Käranden påstår att personal från entreprenören utfört slamtömning på ett
felaktigt sätt. Vid två tillfällen har samfällighetsföreningens ordförande varit
närvarande vid slamtömning och då uppgivit sig ha sett att den utförts i strid
med anvisning för anläggningen. Enligt uppgift från entreprenören har det vid
just två tillfällen glömts av att stänga av biorotorn inför tömning. Detta har
påpekats av representant från samfällighetsföreningen, varefter rotorn stängts
av. Det har således inte slamtömts med rotorn igång. Därtill skadas inte rotorn
av slamtömning i de två intilliggande kamrarna, även om rotorn skulle vara
igång vid tömning.
I samband med rotorbyte 2015 ombads LBC att tömma även kammaren med
biorotorn. Då uppmärksammades det av personal från LBC att det fanns
metalldelar i den kammaren, bl a slamklämmor. Det är således sannolikt att
skadorna på rotorn uppkomit på annat sätt, än vid slamtömning.
Slutligen har noterats att samfällighetsföreningen i vart fall har försökt att
sälja hela minikraftverket på Blocket för 150 000 kr. I texten på Blocket anges
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att anläggningen är underdimensionerad för antalet hushåll på området. Det
går visserligen inte av stämningsansökan att se på vad sätt den skadade
biorotorn förorsakat igensättning av infiltrationsbädden men, om det påstås att
en skadat funktion på rotorn har den effekten, medför, enligt kommunens
uppfattning, även en underdimensionering samma effekt.
Det går inte av stämningsansökan att se om den nya markbädden är större än
den ersatta eller hur länge den gamla varit drift. Det framgår inte heller hur
lång livslängd en markbädd av aktuell typ har för livslängd. Det går därför
inte att vitsorda något belopp som skäligt i och för sig.
BEVISNING
Kommunen avvaktar att avge bevisuppgift till dess käranden har tagit
ställning till de sakomständigheter kommunen har tillfört ärendet.
Borås dag som ovan

Lars-Olof Danielsson

Borås Stad
501 80 Borås
Att: Lars-Olof Danielsson, Stadsjurist
lars-olof.danielsson@boras.se

Borås den 22 maj 2017

Lerbäcks samfällighetsförening /. Borås Stad
Jag tillskriver Er i egenskap av juridiskt ombud för Lerbäcks samfällighetsförening
717914 – 6688 (”Lerbäcks”). Borås Stad ansvarar för slamtömningen av
reningsverket på fastigheten Lerbäck 1:32. Som framgår av bifogat utkast till
stämning har anläggningen skadats under slamtömningen och Borås Stad ansvarar
för skadan.
Vänligen återkom med Borås Stads inställning till Lerbäcks talan.

Med vänlig hälsning

Barney Fyman

Borås
Allégatan 20
503 32 Borås
Sweden
Tel: +46 (0)33 10 00 06
Fax: +46 (0)33 55 55 159

Göteborg
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Sweden
Tel: +46 (0)31 724 93 92
Fax: +46 (0)33 55 55 159

Säte: Borås
Org nr: 556802-6933
Bankgiro: 611-8095
Klientmedel: SEB 5102-10 369 19
www.primalaw.se
Skype: primalaw

Borås tingsrätt
Box 270
503 10 BORÅS

UTKAST
Borås den ___ maj 2017

ANSÖKAN OM STÄMNING
KÄRANDEN:

Lerbäcks samfällighetsförening 717914 - 6688
C/O Jean-Pierre Grosvernier
Lerbäcksvägen 20
516 92 Äspered

OMBUD:

Advokaten Barney Fyman
Advokatbyrå Prima
Allégatan 20
503 32 Borås
Tel 033-10 00 06
Fax 033 55 55 159
barney.fyman@primalaw.se

SVARANDEN:

Borås Stad
501 80 Borås
boras.stad@boras.se

SAKEN:

Fordran

FORUM:

10 kap. 1 § rättegångsbalken

Postadress
Prima Advokatbyrå AB
Allégatan 20
503 32 BORÅS
Sweden

Säte
Borås

Telefon
+46 (0)33 10 00 06

Org. nr
556802-6933

Telefax
+46 (0)33 55 55 159

www.primalaw.se
info@primalaw.se
Skype: Primalaw

Med stöd av bifogad behörighetshandling, bilaga 1, anmäler jag mig som ombud
för käranden Lerbäcks samfällighetsförening (föreningen) samt hemställer om att
tingsrätten utfärdar stämning.

YRKANDEN
Att tingsrätten förpliktigar Borås Stad att till käranden utge ersättning för sakskada
med anledning av felaktigt utfört arbete vid slamsugningsarbete på reningsverk,
GA2, på del av fastighet Lerbäck 1:32 med ett fastställt belopp om 812.000 kr plus
mervärdesskatt.
Käranden yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare
kommer att anges.

GRUNDER
Borås Stad ansvarar för slamtömningen av reningsverket på fastigheten Lerbäck
1:32. I samband med slamtömning har anläggningens biorotor skadats., rotorn
ersattes med en ny. På grund av att rotorn skadats uppstod därefter en följdskada
av den till anläggningen anslutna markbädden som uppdagades i mars 2016.
Käranden har vänt sig till Borås Stad för att få ersättning för dels den skadade
rotorn dels anläggningens markbädd med anledning av rotorskadan.

OMSTÄNDIGHETER
Käranden har genom överlåtelse den 19 april 2014 övertagit vatten- och
reningsverket som en del av fastigheten Lerbäck 1:32. I samband med överlåtelsen
uppdagades tekniska problem på reningsverket varför säljaren åtog sig i att utreda
vad felet bestod i samt åtgärda felet.
Utredningen som genomfördes visade att biorotorn var skadad och att orsaken
därtill varit yttre påverkan med enda förklaring att den skadat vid slamtömningen.
De skador som upptäcktes på rotorn, se bilaga 2, är inte kända sedan tidigare hos
leverantören, som uppger att skadorna har orsakats av yttre påverkan. Rotorn
byttes ut av säljaren av anläggningen under juli 2015. Vid det tillfället hade
svaranden slamtömning vid två tillfällen, januari och april 2015, utan att anmärka
att rotorn var skadad.
I mars 2016 konstaterades att den till reningsverket anslutna markbädden var
igensatt med slam från reningsverket. I och med den tidigare skadade rotorn har
anläggningen inte fungerat tillfredställande då slam har täppt igenom
markbädden.
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Käranden har även, via säljaren (Henrik Brinck Konsult AB), vänt sig till Borås
Stads underentreprenör, LBC, med sina krav för att kunna anlägga en ny
markbädd då den är en följdskada av den tidigare rotorn, se bilaga 3.
Föreningens ordförande har själv vid ett par tillfällen varit på plats vid tillfälle för
slamtömning och sett att den utförts i strid med anvisningar för anläggningen.
Kostnaden för att upprätta markbäddens funktion uppgår till 812.000 kr exklusive
mervärdesskatt, se bilaga 4.

BEVISNING
Muntlig bevisning
Jean Pierre Grosvernier, Lerbäcksvägen, 516 92 Äspered, tel 0708 251 692.
ordförande Lerbäcks samfällighetsförening, till styrkande av den felaktigt utförda
slamtömningen.
beräknad tidsåtgång 30 min
Henrik Brinck, Henrik Brinck Konsult AB, Box 5, 503 05 Borås, tel 0706 812 841
till styrkande av de krav som framförts till Borås Stad.
beräknad tidsåtgång 30 min

Skriftlig bevisning
Kärandens sakframställning, beräknad tidsåtgång, 45 minuter.
Köpehandling av Vatten- och reningsverket till styrkande av när i tiden fel uppstått
beträffande anläggningens s.k. biorotor.

Borås som ovan

Barney Fyman

Ansökningsavgift om 2.800 kronor har betalats till tingsrätten via e-tjänsten.
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Bilagor
1. Fullmakt
2. Köpeavtal: ”Avtal för övertagande av Vattenverk och Reningsverk på del av
Lerbäck 1:32”
3. Brev till LBC från Henrik Brinck Konsult AB med anledning av följdskadan
på markbädden.
4. Offert från Schakt & Transport i Borås Ent. AB med prisförslag på arbete
för att återupprätta markbädd.
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BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg
Kommunstyrelsen uppdrog till Förskolenämnden att redovisa konkreta åtgärder och resultat samt en
tidsplan utifrån Stadsrevisionens granskning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen konstaterar att Förskolenämnden tagit Stadsrevisionens kritik på stort allvar och att nämnden
arbetar med åtgärderna på ett bra sätt.

170921
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0795 007
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 20170914/Svante Stomberg

Programområde: 3

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-08-24
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§ 97
Dnr 2016/FN0030 007
Redovisning till Kommunstyrelsen - revisionsrapport Kvalitet i
förskolan och pedagogisk omsorg
Utifrån Revisionens rapport har Förskolenämnden i ett tidigare svar beskrivit att ny
modell för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetas fram, ny fördelningsmodell tas fram,
utveckling av uppsökande verksamhet ska ske samt att strategier för rekrytering och
kompetensförsörjning ska fastställas. I denna redovisning till Kommunstyrelsen
konkretiseras svaren samt anges med tidsplan.
Beslut:
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Emelie Hansson
Nämndsekreterare

Justeras
Leif Johansson
Ordförande

Mattias Karlsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2017.

Rätt utdraget intygas i tjänsten:

Emelie Hansson
Nämndsekreterare
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D nr 2016/FN0030 007

Ing-Marie Samuelsson
Chef kvalitet och utveckling

Redovisning till Kommunstyrelsen - revisionsrapport
Kvalitet i förskolan och pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma
till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Utifrån Revisionens rapport har Förskolenämnden i ett tidigare svar
beskrivit att ny modell för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetas fram, ny
fördelningsmodell tas fram, utveckling av uppsökande verksamhet ska ske
samt att strategier för rekrytering och kompetensförsörjning ska fastställas.
Nedan konkretiseras åtgärderna.
Ny modell för systematiskt kvalitetsarbete
Från våren 2017 genomförs två uppföljningssamtal månadsvis, ett mellan
HR/ekonomisk funktion och förskolechef och en uppföljning mellan
verksamhetschef och förskolechef med fokus på utvecklingsplanens strategiska
områden. I samtalen mellan förskolechef och verksamhetschef dokumenteras
uppföljningen av förskolans verksamhetsplan utifrån en mall som gör det
möjligt att på huvudmannanivå ta fram olika nyckeltal.
Tidsplan
Med start från ht 2017 tas verksamhetsplaner för respektive förskola fram
utifrån förskolans behov. Nyckeltalen fastställs innan årsskiftet.

Ny fördelningsmodell
Förskoleförvaltningen håller på att arbeta fram ett förslag till ny
fördelningsmodell. Modellen går ut på att alla förskolor får ersättning enligt
samma principer och ersättningen utgår från antalet barn.
De yngsta barnen, under tre år, viktas med en högre faktor. Detta för att ge
förskolor möjlighet att minska barngruppernas storlek för de yngsta barnen.
De förskolor där barnen i snitt har en hög vistelsetid räknas i förslaget upp
med en faktor, för att möjliggöra för pedagogernas planeringstid.
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Ing-Marie Samuelsson
Chef kvalitet och utveckling
Enligt ett socioekonomiskt index fördelas i förslaget en viss procent av
förskolornas totala tilldelning till de förskolor som har ett index över
rikssnittet. Socioekonomiskt index har erhållits genom SCB:s
standardiserade riksmodell.
Tidsplan
Arbetet är pågående från våren 2017. För att säkerställa att modellen är
hållbar på längre sikt bör noggrann utredning och omvärldsanalys göras.
Utveckling av uppsökande verksamhet
Nämnden har den 20 juni beslutat att starta en familjecentral alternativt
familjecentralsliknande verksamhet med central placering, starta en öppen
förskola i Viskafors, starta en ambulerande öppen förskoleverksamhet samt
planera för fler öppna förskolor i områden där bostäder byggs och områden
förtätas.
Kontakt tas med varje vårdnadshavare med barn som inte tar del av
verksamheten.
Tidsplan
Planering för central placerad familjecentral och familjecentralsliknande
verksamhet påbörjades vårterminen 2017. När tillgång till lokaler är klar kan
startdatum planeras.

Strategier för rekrytering och kompetensförsörjning
Förskolenämnden har den 20 juni antagit Förskoleförvaltningens Personaloch kompetensförsörjningsplan.
I planen fastställs att det krävs bra och ändamålsenliga lokaler för att
attrahera kompetenta medarbetare. Vidare behöver lönerna vara
konkurrenskraftiga och de anställda skall erbjudas möjlighet till
kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringsarbetet införs en
rekryteringsbonus.
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ska förbättras.
För att behålla kompetens i förvaltningen behöver förskolechefernas
förutsättningar ses över.
Medarbetare skall erbjudas möjlighet till vidareutbildning och genom
validering kunna bli förskollärare eller barnskötare. Karriärvägar skall
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Ing-Marie Samuelsson
Chef kvalitet och utveckling
skapas. Medarbetarens möjlighet till delaktighet och att påverka sin
arbetssituation är central för att behålla kompetens i förvaltningen.
Tidsplan
Planen gäller för perioden juni 2017 till maj 2020.
VFU ses över under höstterminen 2017.
Biträdande förskolechefer tillsätts under höstterminen 2017.
Valideringsutbildningar påbörjas vårterminen 2017.

Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Blå Stjärnans
djursjukhus i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Monika Hermansson Friedman (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i Borås.
Wivi Roswall (M) väljs till ledamot i Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i Borås t.o.m. den 31 december
2018.

2017-10-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 170920/GB

Programområde: 1

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD): Borås
Stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

171010
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0386 710
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-10-06/Ingegerd Eriksson
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2017/KS0386

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD),
Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD),
Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD): Borås Stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy.
Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), KarlGustav Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren (KD)har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-04-27 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att
- Borås stad samtliga förskolor senast vid årsskiftet 2017/2018 har implementerat Förskolebrevets riktlinjer och dess integritetspolicy i den ordinarie verksamheten.
- Borås Stad senast i årsskiftet 2017/2018 har säkerställt att samtliga vårdnadshavare har fått adekvat information om bakgrund och det framtida arbetet
med Förskolebrevet.
Motionen har varit remitterad till Förskolenämnden och Ungdomsrådet
Förskolenämnden avstyrker motionen.
Ungdomsrådet tillstyrker motionen med kommentarer.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen delar Förskolenämndens uppfattning att materialet som
Förskolebrevet erbjuder förskolorna är bra.
Nämnden redogör för att frågan om Förskoleförvaltningen ska gå med i kampanjen
har tagits upp i förvaltningsledningen. Ledningen har beslutat att inte gå med i
kampanjen, men att uppmuntra förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets
material, riktlinjer och policy i sitt arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp
frågorna på föräldramöte.
Nämnden hänvisar till att Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i stora delar
överensstämmer med hur Förskoleförvaltningen arbetar idag. Förskolorna arbetar utifrån
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de lagar och förordningar som styr verksamheten, bland andra Diskrimineringslagen och
Skollagens kap. 6. Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete kring kränkningar och upprättas årligen en likabehandlingsplan, för likabehandling, mot diskrimineringar och kränkningar.
Nämnden redogör även för att förvaltningsledningen anser att det är av stor vikt att förskolans verksamhet styrs av lagar och förordningar, inte på externa aktörers initiativ.
Kommunstyrelsen delar Förskolenämndens uppfattning att verksamheten ska styras av
lagar och förordningar och inte på externa aktörers initiativ. Däremot kan material, som t
ex det Förskolebrevet erbjuder, användas för att ytterligare förbättra det arbete som redan
pågår i enlighet med gällande lagar och förordningar.
Förskolenämnden redogör även för att förvaltningsledningen uppmuntrar
förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets material, riktlinjer och policy i sitt
arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp frågorna på föräldramöte.
Kommunstyrelsen anser därmed att intentionerna i motionen är uppfyllda och att
motionen därmed är besvarad.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2017-04-27
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion om att Borås stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy.
Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. SBU:s1 undersökning från 2007
visade att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt någon gång under sin uppväxt.
Nyare undersökningar (2009 samt 2014) av Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att 1 barn av 5, det vill säga sex barn
i varje klass utsätts för sexuella övergrepp.
Enligt Brå polisanmäls cirka 18 000 sexualbrott varje år varav 3 000 är våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Brå:s
statistik visar enbart de brott som anmäls och mörkertalet är stort. Studier gjorda på barn pekar på stora svårigheter
att få barn att berätta om övergreppen och endast en liten andel gör det. Brå uppskattar därför att endast 2 av 10
sexualbrott anmäls. Skulle alla sexuella brott anmälas skulle det innebära 250 anmälda sexuella övergrepp eller
utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag bara i Sverige.
Samtidigt som ca 3 000 anmälningar om sexualbrott mot barn görs leder endast 4,2 procent till en fällande
dom.
Utvecklingen och statistiken talar sitt tydliga språk - att sexuella övergrep på barn är en stor samhällsutmaning som
drabbar värst de vi behöver skydda mest!
Det icke vinstdrivande företaget Tre ska bli noll har tillsammans med kriminologer, legitimerade psykologer och
förskolechefer utformat Förskolebrevet (hittas på www.forskolebrevet.se). Förskolebrevet innehåller riktlinjer samt
en Integritetspolicy som alla som jobbar med barnen måste skriva på och följa. Om förskolan implementerar
Förskolebrevet och policyn markeras den som en blå prick på Förskolekartan som också finns på
www.forskolebrevet.se.
Kartan är för den som vill försäkra sig om att förskolan ens barn går på inte bara respekterar barns integritet utan
också lär barnen respektera varandras integritet. I varje klass finns framtida offer och förövare ett barn som lär sig
att respektera andras integritet kommer sannolikt inte att begå sexbrott som vuxen. Studier visar också att sexuellt
utnyttjade barn som får lära sig integritet berättar att de är utsatta, till skillnad från de utsatta som inte har lärt sig det.
Enligt Stiftelsen Allmänna barnhusets undersökning är en förutsättning också att vuxna är utbildade inom, och
uppmärksamma på, de olika signaler utsatta barn uppvisar. Med integritetspolicyn har vi chansen att rädda barn som
i detta nu blir utsatta.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

att Borås stad samtliga förskolor senast vid årsskiftet 2017/2018 har implementerat Förskolebrevets
riktlinjer och dess integritetspolicy i den ordinarie verksamheten.

-

att Borås Stad senast i årsskiftet 2017/2018 har säkerställt att samtliga vårdnadshavare har fått
adekvat information om bakgrund och det framtida arbetet med Förskolebrevet .

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustafsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz
Else-Marie Lindgren
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Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Borås Stads Ungdomsråd
Malin Yderhag, tfn 35 82 02

Sida
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REMISSVAR
2017-09-28

Diarienummer
2017/KS0386

Kommunstyrelsen

Svar på remiss; Motion, Borås stads förskolor
implementerar Förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy.
Borås Stads Ungdomsråds beslut
Borås stads Ungdomsråd har tagit del av motionen, Borås stads förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Vid stormöte den 27 september
2017 beslutade rådet att ställa sig bakom motionen med följande synpunkter:
-

Viktigt att alla förskolor gör likadant.
Detta borde finnas redan!
Det finns väl ingen förskola som skulle säga nej.
Viktigt att det gäller alla anställda, deltid som heltid.

Enligt uppdrag
Malin Yderhag
Ungdomsstrateg, Stadsledningskansliet

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-06-20
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§ 80
Dnr 2017/FN0087 714
Motion; Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer
och integritetspolicy
Motionen beskriver Förskolebrevet, som innehåller riktlinjer och integritetspolicy som
de uppmanar förskolor att använda. De förskolor som arbetar efter dessa blir
markerade på kampanjens karta. Kartan är för den som vill försäkra sig om att ens
barns förskola respekterar barns integritet och lär barnen respektera varandras
integritet. På hemsidan samlas informations- och utbildningsmaterial från aktörer som
Rädda Barnen, BRÅ och Bris.
Syftet med kampanjen är tveklöst gott och går i linje med Förskolenämndens uppdrag
och värdegrund. Materialet som Förskolebrevet erbjuder förskolorna att arbeta med är
bra.
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy överensstämmer i stora delar med hur
Förskoleförvaltningen arbetar idag. Förskolans verksamhet styrs av lagar och
styrdokument i syfte att minska övergrepp mot barn och att stärka barns integritet:
Diskrimineringslagen, Skollagens kap. 6 samt Förordning (2006:1083) om barns och
elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling.
Alla förskolor upprättar årligen en likabehandlingsplan, för likabehandling, mot
diskrimineringar och kränkningar. Planen kommuniceras och samverkas med
vårdnadshavare. Planen är en dokumentation om det förebyggande, främjande och
åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.
Förskolor har lokala förutsättningar för sin verksamhet, lokaler och personal. Alla
arbetar dock utifrån de lagar och förordningar vi har som styr verksamheten, och som
tidigare beskrivits bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete kring kränkningar. Delar ur
Förskolebrevets riktlinjer och policy styr i detalj hur förskolorna ska arbeta.
Yrkanden
Niklas Arvidsson (KD) och Leif Häggblom (SD) yrkar att Förskolenämnden tillstyrker
motionen; Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och
integritetspolicy.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i
enlighet med ordförandens förslag att avstyrka motionen.
Omröstning begärs. Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja innebär bifall till ordförandens förslag.
Nej innebär bifall till Niklas Arvidssons (KD) och Leif Häggbloms (SD) yrkande.
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Omröstningsresultat:
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
Leif Johansson (S)
Marie Fridén (M)
Linda Ikatti (S)
Robert Sandberg (S)
Eva Andersson (S)
Bo-Göran Gunnarsson (MP)
Agron Cela (S)
Mattias Karlsson (M)
Jessica Bjurén (M)
Niklas Arvidsson (KD)
Leif Häggblom (SD)
Antal röster:

Ja-röst Nejröst

Avstår
från att
rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

X
X
2

Förskolenämnden har således med 9 röster mot 2 beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Niklas Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Beslut:
Förskolenämnden avstyrker motionen; Borås Stads förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer
och integritetspolicy och upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Emelie Hansson
Nämndsekreterare
Justeras
Leif Johansson
Ordförande

Linda Ikatti

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 juni 2017.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
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Rätt utdraget intygas i tjänsten:
Emelie Hansson
Nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Carina Holmström
Chef för barnhälsa

2017-05-10
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D nr 2017/FN0087 714

Lina Färm
Kommunikatör

Motion; Borås Stads förskolor implementerar
förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy
Förslag till beslut:
Förskolenämnden föreslås besluta:
1. avstyrka motionen om att Borås Stads förskolor implementerar
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy.
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förskoleförvaltningen föreslår att motionen avstyrks då det finns ett
systematiskt kvalitetsarbete samt rutiner för att upptäcka, förhindra och
anmäla sexuella övergrepp. Förskolan arbetar efter de styrdokument, lagar
och förordningar som finns för att stärka barns integritet och förhindra
sexuella övergrepp.
Ärendet i sin helhet
Motionen beskriver Förskolebrevet, som innehåller riktlinjer och
integritetspolicy som de uppmanar förskolor att använda. De förskolor som
arbetar efter dessa blir markerade på kampanjens karta. Kartan är för den
som vill försäkra sig om att ens barns förskola respekterar barns integritet
och lär barnen respektera varandras integritet.
På hemsidan samlas informations- och utbildningsmaterial från aktörer som
Rädda Barnen, BRÅ och Bris.
När Förskolebrevet lanserades medialt i februari behandlades frågan om
huruvida Förskoleförvaltningen ska gå med i kampanjen upp i
förvaltningsledningen.
Olika funktioner i Barnhälsan samt förvaltningsledning har granskat
materialet innan beslut fattades i förvaltningsledningen.
Syftet med kampanjen är tveklöst gott och går i linje med
Förskoleförvaltningens uppdrag och värdegrund. Materialet som
Förskolebrevet erbjuder förskolorna att arbeta med är bra.

TJÄNSTESKRIVELSE
Carina Holmström
Chef för barnhälsa
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D nr 2017/FN0087 714

Lina Färm
Kommunikatör
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy överensstämmer i stora delar
med hur Förskoleförvaltningen arbetar idag. Förskolans verksamhet styrs av
lagar och styrdokument i syfte att minska övergrepp mot barn och att stärka
barns integritet:
Diskrimineringslagen, Skollagens kap. 6 samt Förordning (2006:1083) om
barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande
behandling.
Alla förskolor upprättar årligen en likabehandlingsplan, för likabehandling,
mot diskrimineringar och kränkningar. Planen kommuniceras och
samverkas med vårdnadshavare. Planen är en dokumentation om det
förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet och är det systematiska
kvalitetsarbetet inom området.
Förskolor har lokala förutsättningar för sin verksamhet, lokaler och
personal. Alla arbetar dock utifrån de lagar och förordningar vi har som styr
verksamheten, och som tidigare beskrivits bedrivs ett systematiskt
kvalitetsarbete kring kränkningar.
Delar ur Förskolebrevets riktlinjer och policy styr i detalj hur förskolorna
ska arbeta. Förvaltningsledningen anser att frågorna är reglerade och att
förskolorna bör kunna ha en viss flexibilitet i sitt arbete.
Förvaltningsledningen anser att det är av stor vikt att förskolans verksamhet
styrs av lagar och förordningar, inte på externa aktörers initiativ.
Förvaltningsledningen beslutade i april att inte gå med i kampanjen, men att
uppmuntra förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets material,
riktlinjer och policy i sitt arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp
frågorna på föräldramöte.
Beslutet kommunicerades till förskolechefer i början av maj.
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan i FSG.
FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Carina Holmström
Chef för barnhälsa
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Lina Färm
Kommunikatör
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2017
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Dnr 2017/KS0313

Kvalitet och utveckling
Lisette Elander
Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
juni 2017
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande be-slut
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 Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 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 rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 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.

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
60
50
40
30
20
10
0
2015*

2016*
SoL

17-03

17-06

LSS

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Sida
1(6)

BILAGA
2017-10-23

Dnr 2017/KS0313 739

Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2017
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2017

Nämnd

Arbetslivsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Individ och familjeomsorgsnämnden
IFO Barn och unga

x

Kontaktperson

184

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktperson

148

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

304

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj (återtagen
ansökan 170419)

363

K

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj (återtagen
ansökan 170419)

363

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktperson

109

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktperson

158

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

266

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

367

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

385

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

407

K

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

386

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktperson

394

M

IFO Barn och unga

x

Familjehem

294

M

IFO Barn och unga

x

Kontaktfamilj

169

K

IFO Vuxen

x
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2017

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Sociala omsorgsnämnden
x

Bostad med särskild service

98

K

x

Boendestöd

134

K

x

Sysselsättning

179

K

x

Sysselsättning

179

M

x

Sysselsättning

93

K

x

Sysselsättning

95

K

x

Sysselsättning

179

M

x

Sysselsättning

92

M

x

Kontaktperson

303

K

x

Kontaktperson

123

M

x

Vård & Omsorgsboende

354

K

x

Vård & Omsorgsboende

241

M

x

Vård & Omsorgsboende

238

K

x

Vård & Omsorgsboende

225

M

x

Vård & Omsorgsboende

207

K

x

Vård & Omsorgsboende

193

K

x

Vård & Omsorgsboende

184

K

x

Vård & Omsorgsboende

108

K

x

Vård & Omsorgsboende

98

K

x

Vård & Omsorgsboende

95

K

x

Vård & Omsorgsboende

91

K

Vård- och äldrenämnden
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet

3 (5)

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2017

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

x

Vård & Omsorgsboende
Parbo

220

K

x

Avlösning hemmet

427

M

x

Dagverksamhet

232

M

x

FB vård & Omsorgsboende

1242

M

x

Trygghetslarm

273

K

x

Hemtjänst

79

K

x

Vård & Omsorgsboende
Parbo

77

M

VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet
VÄF Myndighet

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

4 (5)

Analys
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under andra
kvartalet 2017.
Individ och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Barn och unga hade den 30 juni 2017 femton ej verkställda gynnande beslut. Fem beslut gällde kontaktperson, nio beslut gällde
kontaktfamilj samt ett beslut om placering utom det egna hemmet i familjehem. Av
besluten gällande kontaktfamilj har två ansökningar återtagits av familjen den 19 april
2017. Anledningen är att hemsituationen förändrats till det bättre och att behovet inte
kvarstår.
Tre av barnen har tidigare haft sina beslut om kontaktfamilj verkställda, men där respektive familjehem valde att avsluta sina uppdrag och avbrott i verkställigheten har
därmed skett. Arbete med att rekrytera ny kontaktfamilj som matchar barnens behov
pågår. Ett av barnen har mycket specifika behov vilket försvårar matchningsarbetet.
Till en av ansökningarna gällande kontaktperson finns det en tilltänkt kontaktperson
som nu utreds för ett eventuellt uppdrag för en av den unga. För en av de unga har
det fram till den 25 april 2017 funnits ett bistånd i form av intern öppenvårdsinsats.
För två barn/unga är insatserna på väg att startas upp.
Under det senaste kvartalet har två insatser gällande kontaktuppdrag startas upp där
ungdomen väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt. Därutöver har flera
insatser startats upp där familjerna väntat kortare tid än tre månader för att få beslutet
verkställt. Under det senaste kvartalet har en vårdnadshavare återtagit ansökan om
kontaktfamilj till sina båda söner.
Familjehemsenheten arbetar med att hitta lämpliga kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
En tilltänkt kontaktperson presenterades för ett utav barnen, men kontaktpersonen
avböjde uppdraget i sista stund på grund av privata skäl.
Det barn som väntar på familjehem har särskilda behov utifrån funktionsnedsättningar, varav matchning och kompetens hos tilltänkt familjehem är av största vikt. Familjehemsenheten har utfört ett intensivt arbete att leta efter lämpligt familjehem,
både internt och externt, utan gynnande resultat hittills. Pojken har massivt bistånd i
form av extern öppenvård och stödinsatser via LSS i väntan på att få beslutet verkställt, vilket både pojken och mamma är tillfreds med.
Föregående kvartal rapporterades nitton gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Det är länge sedan antalet ej verkställda beslut var så lågt, men det var även
länge sedan flera barn/ungdom väntat över ett år på att få insatserna verkställda.
Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet ej verkställda beslut minskar sedan föregående kvartal. Vidare kan också konstateras att det är samma typ av bistånd som
vid tidigare rapportering som visar sig svåra att verkställa. Det handlar om insatser i
form av kontaktperson/kontaktfamilj och familjehem. Erfarenheten är att det finns
svårigheter när det gäller att rekrytera uppdragstagare till dessa insatser. Vidare finns
alltid mer eller mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna tillgodoses genom insats.

5 (5)

För att hantera nämnda svårigheter har man inom familjehemsenheten tillfört resurser
för att rekrytera, utreda och matcha kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.
Gällande familjehemsplaceringarna bör också nämnas att beslut om förstärkt familjehemsvård och därmed tillskjutande av medel förhoppningsvis leder en höjd nivå på
det som kan erbjudas våra nuvarande och blivande familjehem och också göra Borås
Stad mer attraktiv för potentiella uppdragstagare.
Sociala omsorgsnämnden
Bostad med särskild service enligt SoL
Under andra kvartalet 2017 fanns ett ej verkställt beslut om bostad med särskild service. Beslutet beror på platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. Den enskilde vistas
i avvaktan på att en plats skall bli tillgänglig på socialpsykiatrins korttidsverksamhet.
Enligt planering kommer den enskilde kunna erbjudas plats på bostad med särskild
service i socialpsykiatrins verksamhet under det tredje kvartalet 2017.
Boendestöd
Ett beslut har rapporterats som ej verkställt under det andra kvartalet 2017. Den enskilde har under våren 2017 återkommande avbokat de flertal försök till start som har
planerats. Den enskilde har i maj 2017 inkommit med önskemål att insatsen skall
verkställas först under hösten 2017.
Sysselsättning
Under det andra kvartalet 2017 har sex bistånd om sysselsättning enlig SoL rapporterats som icke verkställda. I hälften av dessa ärenden finns en planering att de enskilda
skall påbörja sin sysselsättning efter sommaren 2017. Den andra hälften har antingen
tackat nej till föreslagen insats och/eller uteblivit ifrån planerade uppstartsmöten.
Kontaktperson
Två beslut har rapporterats som ej verkställda under andra kvartalet 2017. I det ena
fallet har den enskilde fått avbrott i verkställigheten under tredje kvartalet 2016. Personen har sedan dess tackat nej till flertalet erbjudanden. I det andra fallet har verkställigheten pausats på uppmaning av den enskilde.
Vård- och äldrenämnden
Det finns elva personer som är beviljade vård- och omsorgsboende, men där besluten
inte blivit verkställda på 354, 241, 238, 225, 207, 193, 184, 108, 98, 95 respektive 91 dagar.
I samtliga dessa fall har personen tackat nej till erbjudande.
En person har fått beslut om kostnadsfri avlastning i hemmet, som inte verkställts på
427 dagar. Där finns avlastning från hemtjänsten men de har inte verkställt beslutet i
dokumentationssystemet.
Det finns ett beslut om vård- och omsorgsboende som inte verkställts på 354 dagar,
där personen bor på vård- och omsorgsboende men önskar byta till ett annat boende.
En man som är beviljad förenklat bistånd för vård och omsorgsboende sedan 201401-21 har erbjudits plats på önskat boende vid tre tillfällen, men har tackat nej till erbjudande om plats på vård och omsorgsboende. En annan person är beviljad dagverksamhet sedan 232 dagar tillbaka, men har tackat nej till erbjuden plats.
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Två personer som är beviljade parbo, har inte fått sina beslut verkställda på 220 samt
77 dagar. Personerna har tackat nej till erbjudande. En annan person som är beviljad
hemtjänst kommer att uppnå 90 dagar innan perioden är slut. Personen befinner sig
på korttidsboende och därav är beslutet inte verkställt. Ytterligare en person som är
beviljad hemtjänst för ledsagning kommer uppnå 90 dagar där beslutet inte verkställts
innan perioden är slut.
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BILAGA
2017-10-23

Dnr 2017/KS0313 739

Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt LSS t.o.m. 30 juni 2017

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2017

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Daglig verksamhet

405

M

x

Daglig verksamhet

262

M

x

Daglig verksamhet

238

M

x

Daglig verksamhet

185

M

x

Daglig verksamhet

479

K

x

Daglig verksamhet

92

K

x

Daglig verksamhet

141

M

x

Daglig verksamhet

136

M

x

Personlig assistans

95

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

1138

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

943

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

512

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

549

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

500

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

298

K

x

Bostad med särskild service för vuxna

200

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

148

K

2 (3)
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2017

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
Forts

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

143

M

x

Bostad med särskild service för vuxna

513

K

x

Kontaktperson LSS

121

M

x

Kontaktperson LSS

273

K

x

Kontaktperson LSS

269

M

x

Korttidsvistelse

450

M

x

Korttidsvistelse

121

M

x

Avlösarservice

126

M
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Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamhet
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid utgången av juni månad 2017 rapporterades åtta beslut om daglig verksamhet
som ej verkställda. Tre av besluten är i samråd med de enskilda planerade att starta efter semesterperioden 2017. En person avvaktar att påbörja insatsen innan hen flyttat
till ny bostad.
Två personer har avbokat möten upprepade gånger, och ej gått att få kontakt med
trots upprepade försök. En brukare önskar att själv hitta en praktikplats, planerad
uppstart för insatsen i augusti 2017. En annan person har valt att tacka nej till de erbjudanden som presenterats.
Personlig assistans
Ett beslut om personlig assistans har rapporterats som icke verkställt under rapporteringsperioden. Den enskilde har i detta fall valt Borås Stad som assistansutförare, men
ej godkänt den planering av insatsen som Borås Stad erbjuder. Den enskilde anser att
mer assistans skall utföras än vad som omfattas av beslutet, vilket Borås Stad nekat.
En aktiv dialog förs i ärendet, och den enskilde har insatser enligt socialtjänstlagen i
avvaktan på att beslutet om personlig assistans skall verkställas.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
10 beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna har under andra kvartalet 2017 rapporterats som ej verkställda. Två beslut rapporterades för första gången. Samtliga av de ännu icke verkställda besluten har
ej kunnat verkställas på grund av brist på LSS-bostäder inom Borås Stad.
Under rapporteringsperioden har två personer tackat nej till erbjudande, då de lägenheter som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel,
specifik entreprenör eller upplevs motsvara brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder. En person har erbjudits andra insatser enligt socialtjänstlagen
och LSS i väntan på nytt erbjudande om bostad med särskild service.
Kontaktperson enligt LSS
Tre beslut om kontaktperson enligt LSS har rapporterats som ej verkställda under perioden. Orsaken till de icke verkställda besluten är brist på kontaktpersoner samt svårigheter i matchning mellan brukares önskemål och tillgängliga kontaktpersoner.
Korttidsvistelse
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterat som icke verkställt under perioden. Anledningen till detta är svårigheter att hitta en matchande stödfamilj för de enskilda
brukarna.
Avlösarservice
Ett beslut om avlösarservice är inrapporterat som icke verkställt under perioden. Anledningen till att beslutet ej är verkställt är svårigheter i matchning mellan brukares
önskemål och tillgängliga avlösare.
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016: Kvalitetsrapport
Undervisning och resultat 2016- redovisning till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna arbetar med ett flertal åtgärder för att förbättra i verksamheterna.
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas rapporter.
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Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016- redovisning till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att:
-

Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten,
med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna.

-

Nämnderna redovisar analys och åtgärder till Kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Nämndernas åtgärder redovisas i bilaga för respektive nämnd.
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas redovisningar och konstaterar att
nämnderna arbetar med ett flertal åtgärder, med syfte att utveckla och förbättra i
verksamheterna.
Detta, tillsammans med de extra medel som Kommunfullmäktige tilldelat nämnderna
i budget 2017, förväntas bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet.
Utöver detta pågår även grundskolans och gymnasieskolans arbete med åtgärder relaterat till Skolinspektionens förelägganden.
Kommunstyrelsen framhåller här vikten av att nämnderna systematiskt analyserar och
följer upp effekterna av de åtgärder som vidtas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna arbetar med ett flertal åtgärder för att förbättra i verksamheterna.
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas rapporter.
Malin Carlsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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§ 98
Dnr 2016/FN0002 600
Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och resultat 15/16 med fokus
på matematik
Kvalitetsrapporten 2015/2016 har behandlats i Kommunstyrelsen som uppmanat
nämnden att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla
och förbättra i verksamheterna. Kvalitetsrapporten 2015/2016 har ett fokus på
matematik och nämnden bedömer att arbete behöver göras för att förstärka
undervisningsbegreppet. Ett sådant arbete pågår både på förvaltningsnivå och på
enhetsnivå. Förskollärares ansvar för undervisning behöver stärkas och utvecklas och
planeringstid för detta har säkerställts. Behov av rekrytering har omhändertagits bland
annat utifrån KAL-gruppens arbete. Lärandemiljön behöver utvecklas och med stöd i
matematikplattformen och matematiklyftet är detta ett arbete som pågår.
Övergångsmötena behöver utvecklas och detta har skett tillsammans med elevhälsan i
Grundskoleförvaltningen.
Beslut:
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet

Emelie Hansson
Nämndsekreterare

Justeras

Leif Johansson
Ordförande

Mattias Karlsson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2017.
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Emelie Hansson
Nämndsekreterare
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Ing-Marie Samuelsson
Chef Kvalitet och utveckling

Analys av kvalitetsrapport; Undervisning och
resultat 15/16 med fokus på matematik
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder densamma
till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kvalitetsrapporten 15/16 har behandlats i Kommunstyrelsen som uppmanat nämnden att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för
att utveckla och förbättra i verksamheterna. Kvalitetsrapporten 15/16 har
ett fokus på matematik och förvaltningen bedömer att arbete behöver göras
för att förstärka undervisningsbegreppet. Ett sådant arbete pågår både på
förvaltningsnivå och på enhetsnivå. Förskollärares ansvar för undervisning
behöver stärkas och utvecklas och planeringstid för detta har säkerställts.
Behov av rekrytering har omhändertagits bland annat utifrån KALgruppens arbete. Lärandemiljön behöver utvecklas och med stöd i matematikplattformen och matematiklyftet är detta ett arbete som pågår. Övergångsmötena behöver utvecklas och detta har skett tillsammans med elevhälsan i grundskoleförvaltningen.
Ärendet i sin helhet
Förskoleförvaltningen konstaterar att förskolan övergripande behöver arbeta vidare med undervisningsbegreppet utifrån skrivningar i läroplanen.
Detta görs lokalt på varje förskola under ledning av förskolechef, men även
inom förvaltningen pågår alltsedan förvaltningen startade i januari 2017 ett
kollegialt lärande för förskolechefer kring begreppet.
Förvaltningen konstaterar även att förskollärares ansvar för undervisningen
och planeringstid för detta behöver stärkas och utvecklas. Övergripande
följer förvaltningen att det finns planeringstid för förskollärare. I kvalitetsrapporten framgår det att förskollärarna har fått mer planeringstid och att
de planerar, analyserar, dokumenterar och utvärderar verksamheten i högre
grad, vilket torde resultera i en högre kvalitet på undervisningen. Förskolechefer har i uppdrag att arbeta med pedagogers olika ansvar för undervis-
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Chef Kvalitet och utveckling
ningen. Detta följs upp varje månad av verksamhetschef och förskolechef i
kvalitetsdialoger dem emellan.
Denna uppföljning sker från januari 2017.
För ytterligare uppföljning av resultatet av förskolans arbete kommer förvaltningen att följa elevers resultat i åk 1 genom Skolverkets bedömningsstöd i matematik och de nationella provresultaten i årskurs 3.
Under hösterminen 2017 följs detta upp tillsammans med grundskoleförvaltningen.
Rekrytering av behörig personal tas upp som en utmaning och Förskoleförvaltningen arbetar med detta genom till exempel valideringsutbildning och
olika rekryteringsstrategier som KAL-gruppen initierat.
Detta arbete pågår från våren 2017.
Kommunen har under flera år arbetat med implementering av Matematikplattformen. Plattformen är en konkretisering av läroplansmålen och fick ett
stort genomslag i början när den publicerades för första gången. Kommentarerna i rapporten gav många exempel på att flera av förskolorna utgick
från plattformen och att det fanns en efterfrågan på den. Trots detta uppgav
fortfarande 35 procent av förskolorna att det inte fungerade i tillräcklig utsträckning att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Matematikplattformen. 83 procent av kommunens förskolor gjorde bedömningen att pedagogerna i stor, eller mycket stor, utsträckning skapar en miljö
där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik. Bland kommentarerna
framkom att personalen arbetar med att förändra miljön samt planerar utifrån matematikplattformen och att det finns en matematikplattformsansvarig på varje avdelning. Det fanns dock förskolor som menade att detta fungerade i liten utsträckning. En central introduktion av matematikplattformen för nyanställda erbjuds numera av förskoleförvaltningen.
Introduktionen ges från hösten 2016.
Utifrån låga resultat i matematik i skolan har förskolan ett ansvar för att ge
barnen en god grund i matematik. Skolverket har tagit fram ett matematiklyft för förskolan. De avdelningar som har pedagoger som gått Mattelyftet
bedömdes i stor utsträckning lyckas skapa en miljö som inbjuder barnen att
utforska matematik, medan det på andra avdelningar är ett utvecklingsområde. Målet med matematiklyftet är enligt Skolverket tvåfaldigt. Det handlar
dels om att utveckla undervisningskulturen och dels om att utveckla kulturen för kompetensutveckling. I praktiken innebär detta att utveckla och
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befästa förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik, men också om att utmana och fördjupa lärandet. Varje förskola tar i sin verksamhetsplan fram
de utvecklingsområden som är relevanta att arbeta med. Matematik och en
inbjudande miljö som stimulerar matematiskt tänkande hos barn är ett sådant område. Förvaltningen erbjuder handledning för matematiklyft för de
förskolor där förskolechefen prioriterat området i sin verksamhetsplan.
Detta görs från hösten 2017. Satsningen med handledare är tänkt att
pågå kontinuerligt för att säkerställa att alla förskolor kan få en
högre kompetens på området.
Ett flertal förskolor gav i rapporten uttryck för att övergångsmötena till
förskoleklass inte fungerade tillfredsställande. Orsakerna handlade bland
annat om chefsbyten. Elevhälsan i grundskoleförvaltningen ansvarat för att
ta fram stöddokument och rutiner för hur övergångar ska gå till. I detta
arbete har förskolan deltagit.
Från våren 2017 gäller att utvärdering av rutinerna sker varje höst
mellan augusti till november.
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG.

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Förvaltningschef
Pernilla Bjerkesjö
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

BESLUT
Joakim Cannerfors
Chef för Kvalitet och Utveckling
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Svar på Kommunstyrelsen beslut angående
Kvalitetsrapport ”Undervisning och Resultat
2016 för grundskolan”
Kommunstyrelsens diarienummer: Dnr 2015/KS0567 600

Beslut
Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Utvecklingsenheten i Stadsdelsförvaltningen Norr avgav Kvalitetsrapporten
”Undervisning och Resultat 2016 för grundskolan” i september 2016. Detta
år hade kvalitetsrapporten ett särskilt fokus på matematikämnet.
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och beslutat att
Grundskolenämnden 30:e juni 2017 ska redovisa analys och åtgärder utifrån
rapporten.
Grundskolenämndens analys
Gymnasiebehörigheten har de senaste åren försämrats väsentligt vilket kan
hänföras till en stor ökning av nyanlända. Om dessa räknas bort ligger
gymnasiebehörigheten i stort sett oförändrad. Resultatet har förbättrats
något i förhållande till riket.
När det gäller meritvärden har dessa också minskat de senaste åren men om
nyanlända räknas bort har det tvärtom ökat betydligt de senaste åren.
Resultat på Nationella prov i åk 3, 6 och 9 har också försämrats de senaste
åren. Här finns inte statistik med och utan nyanlända men det är rimligt att
tro att de nyanlända även här gör det svårt att hålla uppe resultaten.
Det finns stora skillnader mellan skolors resultat vilket tyder på att
resursfördelningen måste ses över.
Det finns också stora skillnader inom skolor. Generellt gäller att flickor
presterar väsentligt bättre än pojkar och detta är något som skolenheterna
måste arbeta mer aktivt med.
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I den nationella statistiken kan dock avläsas att Borås Stads skolor nästan
samtliga presterar något bättre än de statistiskt borde vilket möjligen kan
vara ett resultat av de senaste årens utvecklingsarbete inom ett flertal
områden.
Specifikt för matematik har även resultaten i detta ämne försämrats något
vilket också sannolikt förklaras av en ökande andel nyanlända. Dock finns
tydliga tecken på att undervisningen utvecklats och förbättrats på många
områden. Det finns tydliga förbättringar inom följande områden:
Andelen skolor som uppger att undervisningen bygger på de nationella
styrdokumenten har ökat kraftigt.
Andelen skolor där lärarna i stor eller mycket stor utsträckning uttrycker
höga förväntningar på eleverna är nu 100%.
Bedömning för lärande har fått stort genomslag i matematikundervisningen.
En allt större andel (84%) av skolorna uppger att de lässtrategier som Borås
Stad arbetet med de senaste fem åren nu används inom
matematikundervisningen.
En majoritet av skolorna skattar sig på de två högsta nivåerna när det
handlar om regelbunden uppföljning och analys av varje elevs resultat, samt
förändringar utifrån analysen. 26 procent anser dock att detta fungerar i liten
utsträckning.
De av Borås Stad framtagna rutinerna för matematikutveckling inom tal och
tals användning används i mycket hög grad och screeningar genomförs,
analyseras och återkopplas. Rutinerna för att fånga upp elever med
matematiksvårigheter används och fungerar.
Genomförda kompetensutvecklingsinsatser har fått god effekt på
undervisningen.
Utvecklingsenheten har också undersökt hur arbetet med extra anpassningar
och särskilt stöd fungerar. I rapporten konstateras att detta arbete brister i
många delar. Det görs för få utredningar och det skrivs för få
åtgärdsprogram. Ett stort antal elever går ut utan fullständiga betyg utan att
det har funnits något åtgärdsprogram. Införandet av begreppet ”extra
anpassningar” i skollagen verkar ha gjort att man ofta nöjer sig med att
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hänvisa till sådana istället för att ge särskilt stöd. Här behövs kraftfulla
kompetensutvecklingsinsatser för elevhälsa, rektorer och även lärarpersonal.
Ett annat problemområde som lyft i kvalitetsrapporten är svårigheten att
rekrytera och behålla behöriga lärare.
Redovisning av åtgärder
Kvalitetsrapporten visar på nödvändigheten av åtgärder på flera nivåer. På
skolnivå är det tydligt att det behövs ett större ansvarstagande för det egna
systematiska kvalitetsarbetet. För att komma till rätta med detta arbetar
förvaltningen med att utveckla rektorernas förmåga att ansvara för detta.
Förvaltningen har därför organiserat verksamheten i fyra områden med
verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och IKT-utvecklare för att aktivt
kunna stötta denna utveckling.
Förvaltningschef och verksamhetschefer utbildar regelbundet rektorerna i
att ur ett systemteoretiskt perspektiv leda skolverksamheten med fokus på
tre områden;




Bilden av skolan: relationer – PR - för att skapa attraktivitet
Processer: gruppens potential - mötestekniker
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA): nuläge – åtgärder – uppföljning

Varje skola tar fram en verksamhetsplan utifrån lokala förutsättningar men
där för samtliga gäller att beskriva Skolans verksamhetsidé och profil,
Skolans organisation och Skolans processer när det gäller:
 Undervisning och lärande
 Extra anpassningar och särskilt stöd
 Bedömning och betygssättning
 Trygghet, studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande
behandling.
 Förutsättningar för lärande och trygghet
 Styrning och utveckling av verksamheten
Utifrån verksamhetsplan och SKA ska dessutom varje skola ta fram en egen
utvecklingsplan med ett litet antal prioriterade områden
Detta sker under ett antal halv- och heldagar under 2017.
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Nedan följer en redovisning av ett antal olika åtgärder som nu vidtas:



















Förvaltningen tar fram en kompetensförsörjningsplan.
Resursfördelningen mellan skolor ses över i budgetprocessen för att
öka likvärdigheten.
Satsning på löneökningar och utveckling av en mer genomtänkt
lönestruktur
Ökade löner på skolor i utsatta områden
Satsning på ökat antal lärare
Satsning på studie på betald arbetstid
Fortsatt satsning på AST-skolor
Framtid tillsammans
Bra kompis
Satsning på studiecoacher
Satsning på att tillsvidareanställa förstelärare på samtliga skolor
Kompetensutveckling av elevhälsan och rektorer för att arbeta med
särskilt stöd
Omfördelning av elevhälsan utifrån resursfördelningsmodell
Omorganisation av mottagandet av nyanlända där elever kommer i
vanlig skola inom två veckor.
Huvudmannens SKA, ska mer än tidigare bygga på skolenheternas
SKA.
Införandet av ett obligatoriskt och aktivt skolval kan komma att
minska skolsegregationen.
Avveckla de generella utvecklingsinsatser som alla skolor fått inom
matematik och läsutveckling för att skapa mer utrymmer åt lokalt
utvecklingsarbete.
Stödja de skolor som fått vitesföreläggande genom att under våren
2017 omfördela elevhälsans och huvudmannens utvecklingsresurser
till dessa.
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
De redovisade åtgärdena är finansierade med de extra kommunbidrag som
gavs i samband med KAL-gruppens arbete. Ärendet bedöms inte få några
andra ekonomiska konsekvenser.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
De beslutade åtgärderna kommer att gynna barns och ungas skolgång.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Nej.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG 2017-06-13
Samverkan har skett separat vid införandet av de flesta av de redovisade
åtgärderna.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsen

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016
Kvalitetsrapport: Undervisning och resultat 2016
– Analys och åtgärder
(Dnr 2015/KS0567 600)

Enligt Kommunstyrelsens beslut 2016-10-11 ska nämnderna utifrån kvalitetsrapport
Undervisning och resultat 2016 göra en analys av rapporten, med syfte att hitta
åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. Redovisning ska ske till
Kommunstyrelsen senast 2017-06-30. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
redovisning finns i bilaga 1.

Beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning och
översänder densamma till Kommunstyrelsen.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilaga
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens redovisning av analys och åtgärder.

Anna Stensson, tel 033-35 77 63
anna.stensson@boras.se

KVALITETSRAPPORT
Undervisning och resultat 2016
ANALYS OCH ÅTGÄRDER

1

Förord
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna ska göra en analys av rapporten Undervisning och resultat
2016, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna. Rapport över analys
och åtgärder ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den 30 juni 2017.

Inledning
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har årligen tagit fram kvalitetsrapport Undervisning och
resultat. I kvalitetsrapporten redovisas uppnådda resultat för de olika verksamheterna inom
förvaltningen. Den bygger dels på bedömningar från förvaltningens administration, dels på
självvärderingar som genomförts på skolorna. Statistikuppgifterna är hämtade från Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens lokala statistik. Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat har ingått som
en del i Borås Stads kvalitetsrapport med samma namn och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå.

Mål i Bildningsstaden Borås 2011-2015

I kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016 redovisades följande av
Utbildningsnämndens mål i Bildningsstaden Borås 2011-20151:
Gymnasieskola
•
•
•

Slutbetyg med minst E,
Genomsnittlig betygspoäng
Behörighet till högskola.

Gymnasiesärskola
•
•

Andelen elever som slutför utbildningen med betyg på yrkesprogram (nationella och
specialutformade) ska öka årligen.
Andelen gymnasiesärskoleelever som är i arbete/sysselsättning efter avslutad utbildning ska öka
årligen.

Vuxenutbildning
Andelen studerande som fullföljer sin studieplan ska öka årligen.
Andelen studerande som lyckas slutföra sina studier utan avbrott eller utan IG ska öka årligen.

Resultat och kommentarer
Gymnasieskola
Slutbetyg med minst E: Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i
alla kurser i examensbeviset nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 %.
Variationen mellan skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid
avslutad gymnasieutbildning. Analyser är gjordaoch inarbetade i respektive skolas utvecklingsplan.
Elevers närvaro är ett särskilt fokusområde.
Genomsnittlig betygspoäng: Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade
gymnasieskolan GY 11 är fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är
14,1 sammantaget för de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På
högskoleförberedande program är genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är
resultatet 13,5. Samtliga elever med högskoleförberedande examen är behöriga till studier på universitet
och högskola.
1 Kvalitetsrapport Undervisning och resultat utarbetas årligen i augusti. Vid tidpunkten finns lokal statistik tillgänglig för
vissa av nämndens mål. Samtliga mål som nämnden har fastställt redovisas i årsredovisningen utifrån Skolverkets statistik
som publiceras i december.

2

På yrkesprogrammen kan eleverna läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar.
Av totala antalet elever med avgångsbetyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet
till högskola, vilket är en tydlig ökning från föregående år och betydligt över riket.
Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever efter 1 års studier ska gå vidare till ett
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Totalt sett har måluppfyllelsen
varit god över tid drygt 90 %, läsåret 15/16 94 %.
Gymnasiesärskola
I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygsdokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad
skolgång. Övriga elever är under fortsatt uppföljning.
Vuxenutbildning
858 personer deltog i grundläggande vuxenutbildning. Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller
avbrutit en nationell kurs hade c:a 52 % minst betyget E.
Ca 1750 personer deltog i gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning. Av de kursdeltagare som
antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs hade 57 % minst betyget E. Andelen kursavbrott var ca
25 % av det totala antalet kursdeltagare.
Knappt 900 personer deltog i gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning. Av de kursdeltagare som
antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs avslutade ca 86 % kursen med godkänt betyg
82 personer deltog i särskild utbildning för vuxna. Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får
betyg. 13 betyg har utfärdats under läsåret. Till övriga elever utfärdas intyg.
Ca 1730 personer deltog i svenska för invandrare (SFI). Totalt fick 866 kursdeltagare godkänt betyg,
491 avbrottsregistrerades och 18 hade F. Övriga fortsätter sina kurser.
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen.
Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och
kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Nämndens analys och åtgärder
Verksamheternas resultat är stabila över åren, men måluppfyllelsen behöver fortsatt förbättras. Arbetet
fortgår med utgångspunkt i nuvarande utvecklingsplan, Bildningsstaden Borås 2016-2021.
Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt i Borås Stads strategi med samma namn. Strategin är fastställd
av kommunfullmäktige och innehåller sex utvecklingsområden. Samtliga förvaltningar har att förhålla
sig till dessa i framtagandet av utvecklingsplaner för sin nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har efter analys identifierat tre utvecklingsområden. Dessa är det goda lärandet, värdegrund och
systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsområdena täcker in utvecklingsområdena i strategin. Varje skola
har utarbetat en utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med denna som
utgångspunkt.
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De
förvaltningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp
och analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive
skola/skolenhet, utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att
identifiera viktiga processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet
med förbättringsområden samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas
kunskapsutveckling. Det betyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag
för att följa upp elevresultat, vad som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna
genom kvalitetsbedömningar återkopplar sitt arbete till förvaltningen.
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Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram i syfte att stärka de processer ska leda till att skolornas
måluppfyllelse ökar är:
•

En utvecklingsplan har tagits fram för respektive skola vilken är kopplad till den
förvaltningsövergripande utvecklingsplanen. I respektive skolas utvecklingsplan finns definierat
de skolspecifika utvecklingsområdena samt därtill kopplade åtgärder inom områdena ”Det goda
lärandet, värdegrund och systematiskt kvalitetsarbete”. Under innevarande läsår har varje skola utifrån
sin egen analys arbetat med de processer som har till syfte att utveckla verksamheten.

•

Kvalitetsbedömningar (1 gång/år) och kvalitetskonferenser (2 gånger/år) genomförs varje år.
Dessa har den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen som utgångspunkt men är kopplade
till varje skolenhets unika utvecklingsprocesser. Kvalitetskonferenserna har som syfte att stärka
det kollegiala lärandet inom förvaltningens ledningsorganisation, skapa möjligheter till
erfarenhetsutbyte samt stärka förmågan att analysera verksamhetens samlade resultat.

•

Vid en analys av de samlade resultaten har skolornas ledning identifierat vikten av att höja
elevernas motivation till skolarbetet för att på så sätt främja skolnärvaron och minska andelen
avbrott. På skolorna har, under innevarande läsår, analyser gjorts av närvarostatistiken samt
insatser genomförts för att främja skolnärvaron i syfte att höja elevernas måluppfyllelse.

•

Inför beslutet att göra förstelärartjänster i Borås till tillsvidaretjänster har en analys genomförts
av förvaltningen i syfte att kartlägga förstelärarnas arbete, roller och betydelse i skolornas
utvecklingsarbete. Analysen har legat till grund för en framtida organisering av
förstelärartjänsterna (antal, förväntningar, uppdrag m.m.)

•

Under läsåret 2015/16 tog gymnasie- och vuxenutbildningen emot en stor andel nyanlända
elever. Detta har skapat behov av att i förvaltningen öka andelen lärare som har kompetens att
undervisa i svenska som andraspråk (SvA). Under innevarande läsår har förvaltningen därför
genomfört en uppdragsutbildning i samarbete med Högskolan i Borås för att möta det ökade
behovet av lärare med SvA-kompetens.

•

Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasiesärskolan där fokus ligger på att höja
förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-utveckling och hur man kan göra
eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt kommer att höja
måluppfyllelsen. Den, för skolformen, anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första
gången 2016 är en del i detta utvecklingsarbete.
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M1
BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen, Viared
Västra, tomt 22 och 23
Ett köpeavtal har upprättats med 81 Företagspark Viared AB om försäljning av ca 10 900 kvm av fastigheten Viared 14:19. Köpeskillingen utgör 5 177 500 kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-10-31 påbörjar byggnation
på området. På platsen ska köparen etablera en företagspark med lokaler där flera verksamheter kan
rymmas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 10 900 kvm av fastigheten Viared 14:19 för 5 177 500 kronor till
81 Företagspark Viared AB.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0646 253
Programområde: 2
Handläggare: Johannes Olsson, tfn 35 84 87
Datum/avdelningschef: 2017-09-26 / Elisabeth Eickhoff

Sida
1(1)
2017-10-23

Dnr 2017/KS0646

Avd: Mark- och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen, Viared Västra, tomt 22 och 23
Ett köpeavtal har upprättats med 81 Företagspark Viared AB om försäljning av ca 10
900 kvm av fastigheten Viared 14:19. Köpeskillingen utgör 5 177 500 kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-10-31
påbörjar byggnation på området. På platsen ska köparen etablera en företagspark med
lokaler där flera verksamheter kan rymmas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 10 900 kvm av fastigheten Viared 14:19 för 5 177
500 kronor till 81 Företagspark Viared AB.
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

8 636535

01
 235637899  9
13135
!538 1858
33865

6595"
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M2
BESLUTSFÖRSLAG

Begäran om marktilldelning för kv Astern, Ulysses och
Venus
Mjöbäck Entreprenad AB, Järngrinden AB och Cernera Fastigheter AB har i en gemensam skrivelse
inkommen till Kommunstyrelsen den 19 september 2017 begärt marktilldelning i kv Venus och Ulysses. Sedan tidigare finns även tre diarieförda ansökningar om marktilldelning för det angränsande kvarteret Astern som inväntar svar.
Området norr om Stadsmotorvägen mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet är attraktivt och mycket
intressant att utveckla. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela för att få effektiva och
ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för fastighetsägare och aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar därför med ett planprogram för hur kvarteren Astern, Ulysses och Venus ska
utvecklas i ett större sammanhang och vilka verksamheter som är lämpligast.
Innan planprogramsarbetet kommit längre går det inte att ta ställning till enskilda markanvisningsförfrågningar men i avvaktan på detta bör alla inkomna ansökningar besvaras.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Svarsbrev avges enligt upprättat förslag.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan
Diarienummer:

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

2017/KS0623, 2014/KS0853, 2014/KS0801
och 2011/KS0373, alla dp-beteckning 269
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-09-27 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Datum 2017-10-23-24
Avd: Mark och Exploatering
Handläggare: Anders Graad, 033-35 72 96

Sida
1(1)
Dnr 2017/KS0623
2014/KS0853
2014/KS0801
2011/KS0373

Mjöbäcks Entreprenad AB
Järngrinden AB
Cernera Fastigheter AB
Ivson Holding AB
RO-gruppen
Conara AB
PEAB Sverige AB

Begäran om marktilldelning för kv Astern,
Ulysses och Venus
Kommunstyrelsen vill tacka för era ansökningar och ert intresse. Vi ser positivt på att
externa aktörer engagerar sig för att utveckla vår stad. Området norr om Stadsmotorvägen mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet är attraktivt och mycket intressant
att utveckla. Mer centrumfunktioner och bostäder är bra, men det är viktigt att se
området i en större helhet. Trafik, kommunikationsstråk och byggnader ska samspela
för att få effektiva och ändamålsenliga ytor för såväl allmänna funktioner som för
fastighetsägare och aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar därför just nu
med ett planprogram för hur kvarteren Astern, Ulysses och Venus ska utvecklas i ett
större sammanhang och vilka verksamheter som är lämpligast. Borås Stad arbetar
dessutom intensivt med att planera för Götalandsbanans sträckning vilket dessutom
kan komma att påverka planeringsförutsättningarna för förfrågningsområdet. Innan
planprogramsarbetet kommit längre är Kommunstyrelsen inte beredd att ta ställning
till er markanvisningsförfrågan.
Planprogramsarbetet kan komma att leda fram till att Borås Stad genomför en eller
flera markanvisningar inom området. Formen för dessa markanvisningar är ännu inte
beslutade med det är troligt att det kommer att röra sig om flera markanvisningstävlingar. Borås Stad välkomnar er att delta i dessa kommande markanvisningar.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

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

Skrivelse
2014/KS0853

Arbetsgrupp
Mark & Exploatering

Händelse
Ärende:

Markanvisningsförfrågan gällande Astern 2 och 6.

Rubrik:
Inkomdatum:

1. Markanvisningsförfrågan gällande Astern 2 och 6.
Svarsdatum:
2014-12-16

Ext.organisation:

Ivson Holding AB

Ext. person:

Adress:
Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

269 Övriga markärenden - Övrigt

Handläggare:

Anders Graad/BKMAN

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

Diariet, 2014-12-17 08:23
Fritt

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

Text:

Från:
Till:
Kopia:
Datum:
Ärende:

Hans Ivarsson <hans@ivson.se>
<jessica.ekberg@boras.se>
Filip Ivarsson <filip@ivson.se>
2014-12-16 08:53
Astern 2 och 6.

Hej Jessica.
Refererar till mitt telefonsamtal och vill göra en markanvisningsförfrågan gällande Astern 2
och 6. Vi har för avsikt att bygga hyresrätter där.
Tacksam för bekräftelse att du mottagit denna förfrågan.
Med vänliga hälsningar / Best Regards
Hans Ivarsson
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ivson Holding AB Petersbergsgatan 19
070‐5474041
504 30 Borås, SWEDEN

1 (1)

En p a l i t l i g b y g g a r e

I Upprättad av

Datum

1 2014-1 1-19

Magnus Widing

I Rev

Dokumentnr

Borås Stad
Samhallsbyggnadsförvaltningen
Markavdelningen
Att: Peter Zettergren
501 80 Borås

Ansökan Markanvisning, Borås Stad.
I enlighet med de preliminära diskussioner som har förts mellan Borås Stad och Kjell
Johansson/Tomas Ek, hemställer vi härmed en förfrågan om markanvisning avseende
fastigheterna:

- Fristads Hed l:7 ( Fristad)
- Tummarp 1:72 (Dalsjöfors)
- Gårda l:1 (Dalsjöfors)
- Göta 1:1 (Borås stad)
- Astern 2 (Borås stad)
- Astern 6 (Borås stad)
Det är RO - Gruppens avsikt att tillsammans med Ek och Johansson utveckla och bebygga
fastigheterna med bostäder, i främsta hand kooperativa hyresrätter.
Våra preliminära marknadsanalyser tyder på att alla fastigheterna var för sig är ytterst
lämpliga för bostäder. Följaktligen hoppas vi på ett positivt svar i ärendet från Borås Stad.

RO Gruppen Södra Älvsborg AB

Diarieplanbeteckn

Diarienr
I

BORÅSSTAD

Postadress
Besöksadress
RO-Gruppen Södra Älvsborg AB
Box 1144
Wieslanders Vag 6
501 11 Borås
504 31 Borås

Telefon

033-4356000

1

1 (2)
2013-01-02

Kommunstyrelsen
Borås Stad
501 80 Borås

Markanvisning gällande del av kv Astern
Conara AB erhöll 2010 ett markanvisningsavtal för del av kv Astern. Efter att
andra föreslagna områden inte funnits lämpliga att pröva en exploatering på,
föreslog kommunen del av kv Astern som lämpligt för en markanvisning för
seniorboende. Avtalet innebar rätt för bolaget att fram till 2012-09-20 ha
ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av marken samt övriga villkor
avseende exploatering. Eftersom ärendet inte beretts vidare av kommunen under
avtalsperioden lämnade Conara AB in en begäran om förlängning fram till 201309-20 av avtalets giltighet. Begäran har i nuläge inte tagits upp för behandling hos
kommunen. Vi vill med denna skrivelse sammanfatta ärendets handläggning och
önskemål om fortsatt hantering.
Conara AB har ingått ett partneravtal med Peab Sverige AB om genomförande av
projektet. Utformning och användning av platsen är en viktig angelägenhet och på
kommunens initiativ genomfördes en gestaltningstävling genom parallella
uppdrag mellan tre olika arkitektbyråer. Bedömningsgruppen representerades av
kommunen, Conara och Peab. En idé om att upprätta en informell planstudie av
hela Asternområdet med mål att uppnå en win-winlösning av områdets
markutnyttjande och fastighetsutveckling har också förts på tal av kommunen.
Detta har vi som exploatörer ställt oss positiva till och medverkat i ett antal möten
tillsammans med kommunens handläggare och ägaren till berörd grannfastighet.
Vi är angelägna om att fortsätta dialogen om områdets framtida markanvändning
och kan konstatera att både djupare analys samt arbete och mer tid erfordras för
att utreda ytterligare frågeställningar. Parallellt med markanvisningens giltighet
har det från andra håll framkommit alternativa idéer för områdets användning
såsom konferensanläggning, förskola eller fortsatt parkering.

2 (2)
2013-01-02

Vi hoppas att kommunen ställer sig positiv till ett fortsatt samarbete om kv
Asterns framtid där vi gemensamt kan bidra till att centrum förtätas genom
ytterligare bostadsalternativ samt att det även kan ge området stadsmässiga
fördelar. Alternativt är vi öppna för en dialog om kompensationsåtgärder i form av
andra markanvisningsförslag.

Med vänlig hälsning
Conara AB

Peab Sverige AB

Sören Runsten

Elisabeth Eickhoff

Sören Runsten

Elisabeth Eickhoff

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av fastigheten Kyllared 1:4
Borås Elnät har begärt att få köpa ett cirka 4 300 m² stort område längs Dammgatan vid Kyllared för
att där uppföra en ny mottagningsstation. Bakgrunden till en ny station är att det befintliga 10kV-nätet
matas från en station vid Hultasjön och är väldigt utsträckt, geografiskt och med en ökande belastning i
form av nya bostäder och verksamheter vid Kyllared så klarar inte det befintliga nätet denna tillkommande belastning varför en ny mottagningsstation med 130kV matning måste byggas. Den planerade
tomtmarken är lämplig då den ligger ganska centralt i Brämhults- och Svensgärdeområdet. Ett köpeavtal har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 4 300 m² av fastigheten Kyllared 1:4 för en köpeskilling om 1 720 000 kronor (400 kr/m²). Betalning och tillträde sker den 1 november 2017.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer cirka 4 300 m² av fastigheten Kyllared 1:4 för 1 720 000 kronor till Borås Elnät AB

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0618 253
Programområde: 2
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 35 72 94
Datum/avdelningschef: 2017-10-09 / Elisabeth Eickhoff

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 BORÅS

Org. Nr: 556527-5582

Fastighet:

Säljaren överlåter enligt detta köpeavtal till köparen den
del av Kyllared 1:4 i Borås kommun som markerats på
bifogad karta. Areal ca: 4 300 m2.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Enmiljonsjuhundratjugotusen/1 720 000:- kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2017-11-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast
på tillträdesdagen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast 2018-06-30 ha börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld
förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden
(bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Säljaren kan, efter skriftlig begäran från köparen,
medge förlängd tid för köparen att uppfylla byggnadsskyldigheten, i det fall köparen inte rimligen kunnat
råda över orsaken till förseningen. Skriftlig begäran ska
vara säljaren tillhanda senast en månad innan tidsfristen
löpt ut.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän byggnadsskyldigheten skett och bevis därom tecknats på
kommunens avtalsexemplar av tjänsteman på Stadsledningskansliet.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum____________
___________________________________________
Stadsledningskansliet

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning senast 5 arbetsdagar efter kontraktsdatum och köparen biträder ansökan. Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Köpebrev/Lagfart:

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

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

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

Gemensamhetsanläggning:

För att klara infart till den blivande fastigheten bör
fastigheten få andel i den gemensamhetsanläggning
(Kyllared GA:3) som finns bildad för vägen. Anläggningsbeslutet kan komma att omprövas om det finns
behov av att förbättra vägens standard. Detta prövas i
en lantmäteriförrättning.

Vatten och avlopp, el mm:

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

Detaljplan:

Det överlåtna området saknar detaljplan.

Markområde:

Bredvid den blivande fastighetet ligger ett cirka 2 500
m² stort område, som köparen är intresserad av att förvärva i framtiden. Säljarens rutin är att inte sälja området utan att först tillfråga köparen.

Utgifter och inkomster:

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

Områdets skick:

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

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) Avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
2) Köparen uppfyller Byggnadsskyldigheten (se särskild
punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att
dessa villkor inte uppfylls ska ev. erlagd köpeskilling
återbetalas (exkl. ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2017-

-

Borås 2017-

-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Borås Elnät AB

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Håkan Engblom

Kommunstyrelsens ordförande

VD

__________________________
Elisabeth Eickhoff
Markchef

Säljarens namnteckningar bevittnas:

Köparens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år
2018
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje kommande årsskifte
justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i
SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2017 bygger på 2015-års marktaxeringsvärde och har
varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet
samt att priserna räknats upp med 25 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s
fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter 2017 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har följande
försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 300 000 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 262 500 kronor;
- Viareds sommarstad, 240 600 kronor.
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv 2017 har en
prisökning av småhus skett på ca 39 %. För 2018-års försäljningspris torde det vara skäligt att för
friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2015-års marktaxeringsvärde samt att
priserna räknas upp med 39 % jämfört med 2013 års priser. Exempel på de nya priserna finns i bifogat
PM.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom fritidshusområdena
Bosnäs och Viared föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 333 600 kronor;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 291 900 kronor;
- Viareds sommarstad 267 600 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs med byggrätt 100 kvm motsvarar 80 % av
fastighetstaxeringens riktvärde för normaltomt. För tomträtter inom Bosnäs med byggrätt om högst 60
kvm och inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet för normaltomt. Det 39 %-iga
påslaget enligt ovan för prisökningen inom Västsverige har även lagts på samtliga fritidshustomter.
För hyreshusfastigheter har Kommunfullmäktige 2000-02-24, §28, tagit beslut om att bemyndiga
Kommunstyrelsen att godkänna friköpsavtal efter principen att priset ska vara 90 % av marktaxeringsvärdet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen justerar från 1 januari 2018 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter, småhus, samt arrendetomter
inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan angivna principer och angivna priser.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0586 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 7296
Datum/avdelningschef: 2017-09-26 / Elisabeth Eickhoff

2017-09-26
PM
Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2018

Fastighet

2017

2018

Småhustomter

2015-års m.tax.v
x 0,8 x 1,25

2015-års m.tax.v
x 0,8 x 1,39

m.tax.v
626 000
456 000
467 000
499 000
461 000
425 000

m.tax.v
626 000
456 000
467 000
499 000
461 000
425 000

Fornborgen 10
Bankkontot 2
Sparbössan 5
Azimuten 3
Temperaturen 2
Fyrkanten 6
Radhustomter

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36

Försälj.pris
626 000
456 000
467 000
499 000
461 000
425 000

2015-års m.tax.v
x 0,7 x 1,25
m.tax.v
393 000
386 000
412 000
364 000
444 000

Försälj.pris
343 900
337 800
360 500
318 500
388 500

Försälj.pris
696 100
507 100
519 300
554 900
512 600
472 600

2015-års m.tax.v
x 0,7 x 1,39
m.tax.v
393 000
386 000
412 000
364 000
444 000

Försälj.pris
382 400
375 600
400 900
354 200
432 000

Fritidshustomter
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
Viared

Mark och exploatering

Försäljningspris 2017
300 000
262 500
240 600

Försäljningspris 2018
333 600
291 900
267 600

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

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna
och de kommunala bolagen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 14,0 mnkr för kostnader kopplade till
evakueringslokaler.
Miljö- och konsumentnämndens Kommunbidrag minskas med 2,75 mnkr beroende på att verksamheten
vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.

2017-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0617 042, 2017/KS0621 042
Programområde: 1
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40, Martin Jakobsson tfn 35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-10-09/Magnus Widén

Delårsrapport
Januari-augusti 2017
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Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och
balansräkning redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det
sammanställda bokslutet redovisas i slutet av delårsrapporten.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 432 mnkr
efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för
koncernen till 392 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 258 mnkr. Prognostiserat
helårsresultat för 2017 är 170 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti.
Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och ökade statsbidrag för flyktingmottagandet
mm.
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att vara fortsatt stabil utifrån läget i slutet av förra året. Sammantaget det
året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet inom tilldelade Kommunbidrag. För
2017 bedöms att utfallet blir positivt när tidigare öronmärkta medel och i anspråktagna ack.
resultat räknas bort.
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget underskott för helåret på -16
mnkr. Det är framför allt Lokalförsörjningsnämnden som bidrar till underskottet som
beror på förväntade effekter av det reformerade internhyressystemet. En genomgång av
verksamheten görs med syfte att ha ett underlag framme i samband med budgetarbetet
2018. De ”nya” nämnderna uppvisar hittills under året en god budgetföljsamhet. Inte minst
Vård- och äldrenämnden som väsentligt förbättrat sitt ekonomiska resultat. Det är
glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter
och uppföljningar. Av nämndernas prognosticerade underskott består -13 mnkr av
godkända ianspråktagande av tidigare års ackumulerade resultat.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 216 mnkr. Årsprognosen för bolagen totalt är
på 222 mnkr. Prognosen är 95 mnkr bättre än budget, främst bestående av positiv avvikelse
för stadshuskoncernen med 60 mnkr och för bostadsbolagen med 29 mnkr.
Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens underskottsbolag kan finansieras 2017
med koncernbidrag.
Till stor del beror det förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med
bland annat lågt ränteläge samt lägre kapitalkostnader till följd av framskjutna investeringar.
Andra poster som bidrar till bolagens höga resultat är intäkter för Borås Elnät AB avseende
anslutningsavgifter samt låga utrangeringskostnader för AB Bostäder i Borås.
Kommunstyrelsen bedömer risken som mycket stor att anläggningstillgångar hos Borås
Energi och Miljö AB har ett nedskrivningsbehov. Detta skulle försämra bolagets resultat
och finansiella ställning kraftigt, och eventuellt kräva ett ägartillskott.
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Kommunens resultat 2017
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +149,8
mnkr, dvs 28,8 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2017, som
uppgår till 121 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +169,8 mnkr då försäljning av mark
och tomträtter innebär nettointäkter på f n 20,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,8 % av skatter och generella statsbidrag
vilket är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 15,2 mnkr
högre än budget tack för något bättre utfall jämfört med budget för skatteavräkningen
avseende 2016 års verksamhet. Även fastighetsavgiften visar på ett bättre utfall än budget.
Finansnettot beräknas till 33,0 mnkr och är +3,0 mnkr bättre jämfört med budget.
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a.
större lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0
mnkr.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -15,7 mnkr
varav lokalförsörjningsnämnden står för -27,6 mnkr. Orsakerna är främst obudgeterade
evakuerings- och lokalbankskostnader. Evakueringskostnader ingick tidigare som en del av
investeringen men betraktas nu rätteligen som en driftkostnad. Det finns täckning för detta
i den centrala bufferten för 2017 och planeras att arbetas in i nämndens ordinarie
Kommunbidrag för 2018. Vård- och äldrenämnden redovisar ett förväntat årsutfall på
+35,1 mnkr och beror bl.a. på förbättrad brukartid och anpassning till biståndbedömd
efterfrågan av utbudet till särskilt boende.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna har tillåtelse att använda ca 50 mnkr av
tidigare års öronmärkta medel till Flyktingsituationen, IT-plattform, Sociala investeringar
och projekt inom den s.k. Byggbonusen. Detta är tidigare godkänt och medtaget i
kommunens sammantagna prognosresultat. Bedömningen i dagsläget är att ca 40 mnkr av
dessa kommer att förbrukas under 2017. Det är framför allt byggbonusprojekten som inte
fullt ut hinner arbetas upp under innevarande år. Balanskravsresultat för 2017 beräknas i
dagsläget till 192,1 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års
öronmärkningar enligt ovan är då exkluderade.
Den beräknade resultatnivån i dagsläget för Borås Stad på +170 mnkr får anses vara
tillfredsställande inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en bra
budgetföljsamhet med något undantag.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att
rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr o m 2014
kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och ingår som ett led i ett förbättrat
styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett särskilt avsnitt i denna
rapport.
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Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2017-08
Mnkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
mot budget

Nettokostnader

-5 135,3

-5 462,0

-5 688,9

-5 683,3

5,6

-205,3

-268,5

-220,0

-215,0

5,0

-5 340,6

-5 730,5

-5 908,9

-5 898,3

10,6

Skatteintäkter

4 312,2

4 577,9

4 776,1

4 787,2

11,1

Generella statsbidrag mm

1 109,3

1 204,1

1 223,8

1 227,9

4,1

29,5

32,8

30,0

33,0

3,0

110,4

84,3

121,0

149,8

28,8

49,5

34,1

0,0

20,0

20,0

159,9

118,4

121,0

169,8

48,8

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

3,70%
2,87%

7,30%
3,33%

3,11%
3,74%

2,93%
4,95%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

3,82%

6,65%

3,77%

4,03%

2,9

2,0

2,0

2,8

416
88%

314
123%

573
61%

500
77%

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning
KOMMUNENS RESULTAT

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna

Nämndernas resultat 2017
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2017, respektive nämnds
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.
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Driftredovisning 2017, tkr
Budgetuppföljning per 2017-08
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-Stadskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa

Ingående
ack resultat

Budget
2 017

Nettokostn
tom aug

Resultat
tom aug

Nettokostn
Resultat
prognos 2017 prognos 2017

0

12 850

-7 580

987

-12 850

975

4 450

-3 273

227

-5 250

-800

3 377

135 742

-92 543

666

-135 942

-200

0

111 050

-74 611

-578

-111 150

-100

0

950

-679

-47

-950

-619

6 400

-5 076

-809

-7 459

-1 059

-36 233

15 950

-18 978

-8 345

-43 533

-27 583

2 299

195 700

-135 343

-3 542

-202 970

-7 270

-föreningsbidrag

0

40 200

-34 316

-2 446

-41 000

-800

Servicenämnden

35 668

-5 000

3 725

392

5 225

225

Samhällsbyggnadsnämnden

18 698

22 850

-12 665

2 568

-21 350

1 500

17 217

136 300

-67 450

15 453

-136 630

-330

0

64 200

-48 534

-5 453

-66 200

-2 000

Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden

-823

22 950

-14 151

2 983

-23 200

-250

1 200

147 000

-94 831

3 169

-149 016

-2 016

17 028

495 880

-316 883

13 041

-498 008

-2 128

0

226 400

-140 515

13 914

-222 400

4 000

11 554

642 600

-434 843

4 311

-649 600

-7 000

0

690 044

-440 920

2 870

-690 044

Grundskolenämnd

0

1 321 376

-860 639

2 831

-1 321 376

Individ-och familjeomsorgsnämnd

0

261 400

-174 672

-712

-266 400

-5 000

Vård- och äldrenämnden

0

1 202 500

-765 774

35 836

-1 167 400

35 100

70 341

5 751 792

-3 740 551

77 316

-5 767 503

-15 711

Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd

Summa

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på -0,8 mnkr, som tas ur det ackumulerade
överskottet på 1,0 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadsledningskansliet
räknar med ett 0-resultat vid årets slut. Kostnaderna för IT-plattformen som ej är
budgeterade utan öronmärkta centralt finns det ingen prognos för helåret ännu. Hittills
nedlagt ca 0,5 mnkr vilket bedöms kunna inrymmas i prognosresultatet. Den
Kommungemensamma verksamheten räknar med ett marginellt negativt resultat på -0,1
mnkr.
Överförmyndarnämnden visar en prognos med ett underskott på 1 059 tkr. för 2017.
Underskottet kan till stor del hänföras till utbetalningar av arvoden och ersättningar till
gode män för ensamkommande barn. Ärendemängden ökar även inom de s.k. vanliga
godmans- och förvaltatarskapsärendena. När det gäller ärenden kopplade till
ensamkommande barn så har det hittills i år kommit in ett fåtal ärenden och det finns inget
som i nuläget tyder på att antalet ensamkommande barn kommer att öka.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.
Lokalförsörjningsnämndens prognosticerade resultat för 2017 beräknas till -27,6 mnkr.
Resultatet är knappa 3,9 mnkr sämre än det budgeterade. De största avvikelserna mot
budget är -10,0 mnkr för Lokalbank, -2,0 mnkr för LSS- och Äldreomsorgsfastigheter, +3,5
mnkr för Internhyresfastigheter, +1,7 mnkr för Övriga fastigheter, Mark- och
fastighetsreserv +1,0 mnkr samt Evakuering +1,8 mnkr.
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I det negativa resultatet ingår en post om -14,0 mnkr för kostnader kopplade till
evakueringslokaler som är nödvändiga i samband med ingrepp i befintligt lokalbestånd. I
nämndens budgetförutsättningar 2017 ingick att kompensation skulle tilldelas för dessa
typer av kostnader från central buffert. Lokalförsörjningsnämnden tilldelas därför 14,0
mnkr från central buffert för kostnader kopplade till evakueringslokaler. Resterande del i
resultatet kan i stort sett härröras till Lokalbanksverksamheten (-13,0 mnkr), där en stor del
av kostnadsmassan inför 2018 kommer att ingå i verksamheten Internhyresfastigheter och
därmed finansieras av hyresgästerna. Kommunstyrelsen ser därför positivt på
Lokalförsörjningsnämndens ekonomiska förutsättningar framöver.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +5 225 tkr vid årets slut vilket är 225 tkr högre
än Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +5 000 tkr.
Utfallet per augusti uppgår till +3 725 tkr vilket stöder nämndens årsprognos.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen sammantaget ett
underskott på -7,3 mnkr. Underskottet består av samverkansuppdrag kring lokalt inflytande
och demokratifrågor -0,4 mnkr, badenheten med kopplingar främst till Stadsparksbadet 6,4 mnkr, sociala investeringsprojekt -2,0 mnkr samt ett prognostiserat överskott på
Träffpunkt Simonsland då utökade lokalytor ännu inte tagits i bruk +1,5 mnkr.
Föreningsbidrag förväntas redovisa ett underskott på -0,8 mnkr jämfört med tilldelat
Kommunbidrag. Orsaken är främst ökat medlemsantal hos föreningarna.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på +2,6 mnkr tack vare en
fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till +1,5 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med
-2,0 mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret
2016 är det en kostnadsökning med måttliga 0,9 mnkr. Resandevolymen har hittills under
året minskat med 1,5 % jämfört med motsvarande period förra året. Prognosunderskottet
beror främst på avtalsenlig indexuppräkning för upphandlade resor. För Väghållning
skog parker mm beräknas ett marginellt resultat på -0,3 mnkr för helåret.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,25 mnkr i förhållande till
Kommunbidraget vilket främst beror på att budgeterade intäkter inte förväntas att nås fullt
ut. Beror bl.a. på hög personalomsättning. Nämndens Kommunbidrag minskas med 2,75
mnkr beroende på att verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett negativt resultat på -2,0 mnkr jämfört med
Kommunbidraget. Underskottet kan härledas till biblioteksverksamheten och då främst
närbiblioteken. Nämndens centrala buffert har reducerat underskottet med 1,0 mnkr. Inom
prognosresultatet ingår utnyttjande av ack. res på 0,7 mnkr avseende ett mångspråkprojekt.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på 4 000 tkr för 2017. Inom de
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. Den enda negativa prognosen i
delårsprognosen härleds till Arbetsmarknadsinsatser och uppgår till – 3 264 tkr. De positiva
budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna, IFO och Försörjningsstöd, där
försörjningsstödsverksamheten bidrar med den största positiva avvikelsen i prognosen med
3 000 tkr. Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. augusti 2017 är 39 095 tkr att
jämföras med 45 605 tkr för motsvarande period förra åter. För arbetsmarkandsinsatser är
nettokostnaden 32 498 tkr t.o.m. augusti 2017 att jämföras med 33 190 tkr motsvarande
period 2016. Det är viktigt att flödet från bidrag till avlönat arbete fungerar så att så många
som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -2,1
mnkr som främst beräknas uppstå inom Gymnasieskolans verksamhet. Nämnden har
enligt beslut i KS fått tillåtelse att använda 7,1 mnkr av sitt ackumulerade resultat till
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. Detta innebär att 5,0 mnkr i nuläget inte
ianspråktas av det avsatta ackumulerade resultatet. I prognosen finns en osäkerhet
avseende elevernas val av skola, både vad gäller elever som väljer externa
utbildningsanordnare och antal elever från andra kommuner.
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på 7 000 tkr varav
Kommunstyrelsen har godkänt att nämnden får ta i anspråk 5 000 tkr av sitt ackumulerade
resultat. Med hänvisning till 2016 års resultat på -6 mnkr så har nämnden tagit fram
”Åtgärdsplan för ekonomisk balans” som har behandlats i samband med delårsrapporten.
Att åtgärdsplanen verkställs är en förutsättning för att nå ekonomisk balans. På totalen är
det svårt att göra en rättvisande nettokostnadsökning men för området ”Insatser enl. LSS
och LASS” som är jämförbart med föregående år så är nettokostnadsökningen 3% i
jämförelse med 2016. Resultatet efter augusti motsvarar resultatet vid samma tidpunkt 2016
och då blev årsresultatet ett underskott på 6,0 mnkr där Kommunstyrelsen godkänt att
nämnden fick ianspråkta 1,1 mnkr utav sitt ackumulerade resultat. Det är viktigt att 2017
års verksamheter håller sig inom tilldelad ram.
Förskolenämnden redovisar en avvikelse mot budget efter åtta månader som uppgår till
+2,9 mnkr. I denna avvikelse är inte hänsyn tagen till ännu ej ianspråktagen buffert, vilken
uppgår till 7 mnkr. Verksamheten har svårigheter att få tag i utbildade förskollärare samt
timvikarier vilket medfört lägre personalkostnader än budget. Minskat statsbidrag till
minskade barngrupper ht 2017 och kostnader för högre volymökningar än budget innebär
att Nämnden på totalen prognostiserar ett resultat i balans vid årets slut.
Grundskolenämnden redovisar en avvikelse mot budget efter åtta månader som uppgår
till +2,8 mnkr. I denna avvikelse är inte hänsyn tagen till ännu ej ianspråktagen buffert,
vilken uppgår i nuläget till 10,7 mnkr. Nämnden prognostiserar ett resultat i balans vid årets
slut förutsatt att verksamhetsområdena uppnår av förvaltningen fastlagda ekonomiska
resultatmål.
Individ- och familjeomsorgsnämndens resultat efter augusti månad är - 712 tkr medan
prognosen visar ett underskott på – 5 000 tkr och då är även bufferten förbrukad. Det är
viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt prognosticerade underskott för att nå ett
resultat som är i nivå med budgeten. 2016 års resultat var + 6,5 mnkr för barn och familj
men - 4,2 mnkr i för IFO-vuxen.
Vård- och äldrenämnden visar ett positivt resultat på 35,1 mnkr efter andra tertialet.
Överskottet finns främst inom myndighetutövningen. Resultatet innebär att nämnden har
möjlighet att driva sin verksamhet inom ram även när riktade statsbidrag upphör. Ett
intensivt arbete pågår inom verksamheterna vilket börjar ge resultat till exempel är att
brukartiden nu är 59,5 % för hela 2016 var brukartiden 55,2%.
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Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 610 mnkr exklusive
utbyggnad av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2016 till uppgår den
godkända investeringsnivån till ca 700 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2017 års
nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 500 mnkr. Hittills under året har
investeringsutgifterna uppgått till 285 mnkr. Självfinansieringsgraden beräknas i
dagsläget till 77 % vilket då är nästan i nivå med det finansiella målet på 80 %.

Bolagens resultat 2017
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka
sammanställd redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag
är helägda förutom BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda
redovisningen ingår även kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 % respektive 55 %.
Årsprognosen för bolagen totalt är på 222 mnkr. Prognosen är 95 mnkr bättre än budget,
främst bestående av positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 60 mnkr och för
bostadsbolagen med 29 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernens
underskottsbolag kan finansieras 2017 med koncernbidrag.
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Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per
augusti, bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.
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Stadshuskoncernen
mnkr

Resultat efter finansnetto
Stadshuskoncernen

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-1,6

-2,4

-2,4

0

Borås Energi och Miljö AB

110,0

86,1

125,4

+39,3

Borås Elnät AB

59,1

72,6

86,5

+13,9

Borås Djurpark AB

2,8

-13,4

-11,9

+1,5

Borås Kommuns Parkerings AB

8,8

6,4

10,4

+4

Industribyggnader i Borås AB

6,7

6,0

6,0

0

BoråsBorås TME AB

-12,7

-19,6

-19,1

+0,5

Borås Stad Textile
Fashion Center AB

-5,3

-8,9

-8,6

+0,3

Inkubatorn i Borås AB

-1,1

-2,4

-2,2

+0,2

Summa Stadshusbolagen

166,7

124,4

184,1

+59,7

Moderbolaget Borås Stadshus AB
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB,
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med
dotterbolag, BoråsBorås TME AB med dotterbolag, Borås Stad Textile Fashion Center AB
samt Inkubatorn i Borås AB. Någon sammanställd koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella
poster som är samma som budget. Bolagets underskott, till största del hänförligt till
räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från
dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med
bokslutet.
Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag bedömer att årsresultatet blir 39,3 mnkr
bättre än budget. I prognosen förbättras resultatet för affärsområdena Hushåll, Energi, VA
(Vatten och avlopp) och Återvinning medan affärsområdet Biogas försämras med nästan 8
mnkr. Dessutom förbättras finansnettot med 5 mnkr. Investeringsnivån förväntas bli 176
mnkr lägre än budgeterade 327 mnkr, exklusive EMC-projektet, varav 138 mnkr avser
överföringsledningar till Fristad som förskjuts till 2018.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 62,3 mnkr, och ett resultat
som är 42,8 mnkr bättre än utfallet under motsvarande period 2016. Perioden till och med
augusti har varit varmare än beräknat vilket medfört minskade intäkter avseende
fjärrvärme. Försäljning av fordonsgas till busstrafiken upphörde per den siste mars.
Intäkterna gällande verksamhetsavfall ligger över budget. Minskade kostnader för bränsle
till följd av minskad volym och mindre andel fossila bränslen, lägre drifts- och
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underhållskostnader, lägre personalkostnader samt lägre finansiella kostnader bidrar till det
höga delårsresultatet.
I prognosen ingår ett resultat för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB på -1,2 mnkr,
vilket är samma som budget.
Kommentarer kring prognos och delårsresultat per affärsområde:
• AO Energi: Prognos förbättrad med 22,5 mnkr mot budget (prognos 77,7 mnkr).
Utfallet per augusti är 34,1 mnkr bättre än budget. Främst beror
resultatförbättringen på lägre bränslekostnader till följd av mild temperatur samt
lägre drift- och underhållskostnader.
• AO Hushåll: Prognos förbättrad med 3,5 mnkr mot budget (prognos 3,5 mnkr).
Utfallet per augusti är 2 mnkr bättre än budget beroende på högre intäkter samt
lägre personalkostnader.
• AO Biogas: Prognos försämrad med 7,9 mnkr mot budget (prognos -7,7 mnkr).
Utfallet per augusti är 1 mnkr sämre än budget. Budgeterade avskrivningar skrevs
ned redan i bokslutet 2016 vilket förbättrar utfallet, medan förlorad leverans till
busstrafiken minskar intäkterna med 2 mnkr per månad från och med april.
• AO Vatten och Avlopp: Prognos förbättrad med 9,5 mnkr mot budget (prognos 39
mnkr). Avsättning för pågående investering i nytt avloppsreningsverk kommer att
göras i årsbokslutet vilket ger ett nollresultat för affärsområdet efter avsättningar.).
Utfallet per augusti är 11,6 mnkr bättre än budget till följd av lägre driftkostnader
samt pågående effektiviseringar.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (3 mnkr). Utfallet per augusti är
0,8 mnkr bättre än budget till följd av lägre reparations- och underhållskostnader.
• AO Återvinning: Prognos förbättrad med 8,9 mnkr mot budget (prognos 12,4
mnkr). Utfallet per augusti är 5,5 mnkr bättre än budget, främst till följd av högre
intäkter för verksamhetsavfall.
• AO Transporttjänster: Prognos oförändrad mot budget (0 mnkr). Utfallet ligger i
nivå med budget.
• AO Energitjänster: Prognos oförändrad mot budget (2,3 mnkr). Utfallet är 0,5
mnkr sämre än budget.
Borås Energi och Miljö AB redovisar ett högt delårsresultat (110 mnkr). I detta ingår dock
resultat för affärsområde VA på 31,3 mnkr, vilket vid årsbokslutet kommer att vara noll
efter avsättning.
Kommunstyrelsen bedömer även risken som mycket stor att anläggningstillgångarna inom
affärsområde Energi har ett nedskrivningsbehov vilket skulle försämra årets resultat och
bolagets finansiella ställning kraftigt. Risken finns även att detta föranleder ett ägartillskott.
Bolaget har inte berört detta i sin delårsuppföljning.
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 13,9 mnkr bättre än budget. Det förbättrade
resultatet beror på högre intäkter avseende anlutningsavgifter för fiberanslutningar samt en
i övrigt på flera håll gynnsam kostnadsutveckling. Investeringsnivån är 19 mnkr lägre i
prognos (317 mnkr) till följd av framskjutna investeringar.
Utfallet per augusti är 59,1 mnkr, vilket är 10,7 mnkr bättre än budget och 20 mnkr bättre
än motsvarande period föregående år.
Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2014 att ge bolaget i uppdrag att under perioden
2015-2020 bygga ut befintligt fibernät så att regeringens mål om 100 Mb/sek
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bredbandsuppkoppling för minst 90 procent av invånarna möjliggörs. Beslutet har och har
haft ett betydande ekonomiskt genomslag under 2016 och 2017. Till det kommer
anslutningen till en ny mottagningsstation vid Sobacken, vilket ger en engångsintäkt på
drygt 30 mnkr under 2017.
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -11,9 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än
budget och 2,2 mnkr bättre än 2016 års utfall. Förbättringen baseras på utfallet per augusti
som är 2 mnkr bättre än budget, främst till följd av en bra stugbeläggning på campingen.
Antalet besökare beräknas nå budgetmålet på 270 000. Prognosresultatet förutsätter
återhållsamhet på kostnadssidan och budgeterade besöksvolymer under hösten.
Under året har den nya gångbron från entrén till savannen och leklandet Simbaland invigts,
och i september kommer den nya delen av elefanthuset att invigas.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 4 mnkr högre än budget.
Förbättringen består i ökade intäkter till följd av högre beläggning och fler sålda p-tillstånd,
lägre renoveringskostnader av p-hus samt lägre räntekostnader då Vulcanusinvesteringen är
försenad. Investeringsnivån bedöms bli 77,1 mnkr lägre än budgeterat till följd av
förseningar, både av byggnationen av p-huset Vulcanus och av ett
parkeringsledningssystem.
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika
med bolagets budget. Kongresshusprojektet pågår genom dotterbolaget Eolus 6 AB.
Investeringarna är 23 mnkr lägre i prognos på grund av förseningar i
Kongresshusprojektet.
BoråsBorås TME AB med dotterbolag bedömer ett resultat som är 0,5 mnkr bättre än
budget på grund av lägre personalkostnader. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från
Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer resultatet till 0,3 mnkr bättre än budget
till följd av ökad försäljning och lägre inköpskostnader. Budgeten förutsätter ett
koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget till följd av
bl a beviljat bidrag för EU-projekt. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås
Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
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Bostadsbolagen
mnkr

Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

AB Bostäder i Borås

33,4

-9,5

20,0

+29,5

Fristadbostäder AB

2,5

1,4

1,3

-0,1

AB Sandhultsbostäder

-0,1

0,7

0,4

-0,3

AB Toarpshus

-0,2

0,3

0,4

+0,1

Viskaforshem AB

3,0

4,0

4,0

0

Summa Bostadsbolagen

38,6

-3,1

26,1

+29,2

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2017 på 26,1 mnkr, vilket är 29,2
mnkr bättre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov
påverkar ekonomin negativt.
Samtliga bostadsbolag har pågående nyproduktionsprojekt för att möta behovet av fler
bostäder i kommunen.
I augusti 2017 var 12 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 20 vid samma
period föregående år samt 47 vid årsskiftet.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 29,5 mnkr bättre än i budget. Främst
består den positiva avvikelsen av att utrangeringskostnaderna förväntas bli betydligt lägre
än budgeterat. Bolagets prognos är lägre än utfallet per augusti. Det beror på att sista
tertialet alltid är kostnadstungt till följd av säsongsvariationer.
På intäktssidan har hyrorna höjts med 0,71 % från 1 januari. Bolagets intäkter förväntas
öka med 7 mnkr jämfört med budget till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden
om standardhöjningar. Dessutom bidrar låga vakanser till högre hyresintäkter.
Rörelsens omkostnader ligger på budgeterad nivå, förutom utrangeringar och
finanskostnader som båda ligger lägre än budget. Utrangeringskostnaderna förväntas bli 19
mnkr lägre då delar av budgeterad utrangeringskostnad togs redan i bokslutet 2016, och
delar har flyttats fram till 2018. De finansiella kostnaderna beräknas minska med 5 mnkr.
Bolaget har förseningar av olika anledningar i de nyproduktionsprojekt som planerats för
2017. Investeringsnivån ligger därför i prognos på 213 mnkr jämfört med 347 mnkr i
budget.
Antal outhyrda lägenheter per augusti var 93 stycken varav 3 uthyrningsbara. Antalet
avställda lägenheter har ökat i avvaktan på renovering eller rivning av fastighet. Prognos för
vakanser på lokaler är i nivå med budget.
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är 0,1 mnkr sämre än i budget.
Investeringsnivån ligger enligt budget på 4,4 mnkr. Bolaget har inga lägenheter outhyrda.
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AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat som är 0,3 mnkr sämre än budget till följd
av högre driftskostnader. Bolaget har tre outhyrda lägenheter. Nybyggnationen av
Alingsåsvägen 5 har färdigställts och hyresgästerna flyttade in i juni. Den stora
investeringen i Sjömarken, Räveskalla, har påbörjats under hösten.
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 0,1 mnkr bättre än bolagets budget. Bolaget
har sex outhyrda lägenheter.
Viskaforshem AB beräknar ett resultat som är lika med bolagets budget. Bolaget har inga
lägenheter outhyrda.
Övriga bolag
Mnkr

Resultat efter finansnetto
Övriga

Utfall
jan-aug

Budget
2017

Prognos
2017

Budgetavvikelse

Borås Lokaltrafik AB

9,8

6,2

8,8

+2,6

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

0

-1,0

2,4

+3,4

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

1,7

0

3,3

+3,3

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat som är 2,6 mnkr bättre än bolagets
budget, till följd av ökade rörelseintäkter och lägre kostnader för personal.
Under april har linjetrafiken avvecklats, fordonen har sålts och personalen har gått över till
den nya utföraren av linjetrafiken. Fem personer kvarstår i bolaget för fortsatt verksamhet.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är 3,4 mnkr bättre än förbundets budget.
Förbättringen beror på lägre pensionsavsättningar samt lägre kostnader för avskrivningar
och lokaler.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 3,3 mnkr bättre än förbundets budget.
Avvikelsen beror på att kvarvarande tillväxtmedel från 2016 har överförts till 2017 för att
kunna nyttjas till av direktionen beslutade särskilda satsningar samt lägre personalkostnader
till följd av vakanser.
En ombyggnation av Navets lokaler pågår, vilket kraftigt begränsat Navets möjliget att
bedriva verksamhet och producera utställningar. Ett tilläggsavtal har förhandlats fram med
fastighetsägaren för att kompensera för uppkomna intäktsförluster.
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Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas
tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

6

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

12

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

3

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

19

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

40

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

25

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

83

Antal ej genomförda uppdrag

■

6

Ej rapporterat

0

Totalt antal uppdrag

114

Människor möts i Borås

Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal genomförda medborgardialoger.

■

21

22

8

Antal gästnätter i Borås.

♦

201 527

210 000

200 333

Målvärdet för medborgardialoger är inte uppfyllt och utifrån nämndernas kommentarer ser inte
Kommunstyrelsen att det kommer att ske under året.
Rullande 12-månadersstatistik har de senaste åren legat kring 200 000 gästnätter. No Limit och VMkvalmatchen i fotboll bör påverka utfallet i positiv riktning.
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Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015
genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt
uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en
mottagning för sprututbyte.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller
ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda
funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget.

Kommunstyrelsen

Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få
fler valmöjligheter. Maten till förskolor, skolor och äldreboenden
produceras och lagas så nära de som ska äta som möjligt. Matkort ska
utredas av Stadsdelsnämnd Väster. Uppdraget tas över av
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att slutföra arbetet med ett samlat
skyttecentrum, och redovisa underlag för beslut under 2017.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till
bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen
på den aktuella tiden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder
samt föreningslivet utreda behov och förutsättningar för att bygga en
modern evenemangshall på lämplig plats.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur
området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Skaterampen på Norrby ska i samråd med ungdomar i området
ersättas, antingen med ramp eller annan ersättning beroende på hur
samrådet utfaller.

Fritids- och
folkhälsonämnden

■ Ej genomfört

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda stöd till
ortsråden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och
lokala utövare, får i uppdrag att finna formerna för och införa en öppen
vägg, det vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig
konstnärligt offentligt.

Kulturnämnden

● Genomfört

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda införande
av ett stödboende för personer som har varit i missbruk.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för
sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och
befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur vi på
bästa vis kan samordna bostäder åt de som nu är utanför
bostadsmarknaden.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

16 (30)
Uppdrag

Nämnd

Status

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för
boenden att drivas i kooperativ form.

Sociala
omsorgsnämnden

● Genomfört

Sociala omsorgsnämnden ska under 2017 starta en daglig verksamhet
för yngre dementa.

Sociala
omsorgsnämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga
fram förslag till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal
platser för både korttids- och vård- och omsorgsboende ska ses över.
Möjligheten att samlokalisera nya förskolor och nya äldreboenden ska
beaktas.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Under året ska vård- och äldrenämnden se över regelverket för
trygghetsbostäder och föra dialog med såväl allmännyttiga som privata
aktörer för att uppmuntra byggande av trygghetsbostäder i hela
kommunen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

En särskild boendeform ”trygghetsboende plus” med fler
trygghetsskapande insatser ska utredas.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden ska erbjuda en hörselinstruktörsfunktion.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utveckla de lokala
träffpunkterna för äldre.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och äldrenämnden ska fortsätta utveckla användningen av IKT i
äldreomsorgen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden uppdras utbilda personalen i bemötandefrågor
för att på ett bättre sätt möta de äldre och deras anhöriga.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett nytt boende för
äldre i de centrala delarna av Borås.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och definiera den ekonomiska
brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Vård- och
äldrenämnden

● Genomfört

Vård- och Äldrenämnden uppdras utreda och modifiera
kvarboendeprincipen så att den stämmer överens med människors
förväntningar på äldreomsorgen.

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och
omsorgsboende ska tas fram av Stadsdelsnämnd Öster. Uppdraget tas
över av Vård- och äldrenämnden

Vård- och
äldrenämnden

♦ Delvis

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta
vård- och omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera
tillkomsten av sådana boenden och en plan som bland annat fastställer
hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016.

Vård- och
äldrenämnden

● Genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn
på förskolan, %

♦

95,4

100

95,8

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %

♦

74,8

85

78,7

Genomsnittlig meritvärde i årskurs 9.

♦

192,6

216

208,1

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %

♦

92,2

94

91,8

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de
ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

96,2

97

96,1

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de
ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

87,4

94

88,9

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

♦

94,8

97

96,3

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen

♦

92

89,2

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

♦

98

97,8

-

97,1

De allra flesta vårdnadshavarna, 95,8 procent, känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.
Förskolenämnden når dock inte målvärdet på 100 procent. Andelen har ökat något sedan 2016, då
utfallet var 95,4%. 2015 var utfallet för Borås Stad något högre, 97,4%. Att dra några generella slutsatser
på huvudmannanivå utifrån variationen i utfallen går inte. För varje förskola är resultaten dock ett
mycket viktigt underlag i enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Grundskolenämnden kommenterar att målvärdet för andel behöriga till något nationellt
program inte är nått. Man skriver också att på enhetsnivå har flera skolor starkt förbättrat sitt resultat.
Särskilt bra har arbetet med att öka andelen av nyanlända elever som blir behöriga till yrkesprogram gått.
Utfallet är också 3,9 procentenheter högre än 2016.
Meritvärdet i åk 9 har ökat kraftigt. Från 192,6 till 208,1. Framför allt är det bland de nyanlända som den
stora förbättringen har skett. I Grundskolenämndens analys skriver man bland annat att det beror
sannolikt på att de nyanlända som kommit senaste åren har en bättre skolbakgrund än förra året men det
kan också antas att skolornas arbete med de nyanlända förbättrats och att det stöd som CFL ger i form
av studiehandledning ger bättre resultat.
Utfallet för andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen baseras på lokal statistik
och är lägre än satta målvärdet. När riksstatistiken publiceras i december tror Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att utfallet kan bli högre, då ytterligare elever som uppnått examen senare än
juni ingår.
Många av de övriga indikatorernas utfall ligger i närheten av målvärdena och har inga större förändringar
jämfört med tidigare mätningar.
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Uppdrag

Nämnd

Status

En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte
att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och
de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av
ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var
nya skolor ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur
Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.

Kommunstyrelsen

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar
söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök
ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd
Norr får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård
på Norrmalm. Uppdraget tas över av Fritids- och folkhälsonämnden.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

Förskolenämnden ska utreda behovet av en förskola på Viared.

Förskolenämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan
förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i
övrigt att all personal har relevant utbildning.

Förskolenämnden

Förskolenämnden får i uppdrag att i samverkan med
Lokalförsörjningsnämnden ytterligare undersöka möjligheterna att få till
fler förskoleplatser genom att förhyra förskolelokaler.

Förskolenämnden

● Genomfört

De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under
grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST
sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd – genom hela
skolsystemet.

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt behöver extra
resurser för att öka elevernas måluppfyllelse och avsätta 6 miljoner
kronor för att stärka dessa skolor.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att bygga en
ny centralt belägen grundskola.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till praktik i att
starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som fanns
tidigare under namnet ”Bra kompis”. Minst två skolor ska omfattas av
försöket.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering
nämnden ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att
rapportera och frekvens.

Grundskolenämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart
bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.

Grundskolenämnden

■ Ej genomfört

Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i budget 2015
även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom
specialpedagogik och svenska 2.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

● Genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.

Grundskolenämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis
genomfört
Grundskolenämnden

● Genomfört
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en
av de kommunala högstadieskolorna.

Grundskolenämnden

♦ Delvis

Grundskolenämnden uppdras införa aktivt och obligatoriskt skolval med
gemensam kö.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till
elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers
möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads
grundskolor.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel
och därefter utvärderas.

Grundskolenämnden

● Genomfört

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden uppdras utreda formerna för
och därefter erbjuda en kurs i hur man startar eget företag i Sverige för
de elever som studerar på Sfi.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis

genomfört

genomfört

Företagandet växer genom samverkan

Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Tillgång till mark för företagande, m2.

●

250 000

250 000

250 000

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under
kalenderåret.

●

563

500

489

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●

388

440

520

Målvärdet för antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret, antal
personer med arbetsmarknadsanställningar och tillgång till mark för företagande är uppnått.

Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett
markstrategiskt program. Borås Stad är en betydande markägare som
behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner som
en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens
markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.

Kommunstyrelsen

● Genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

En samordningsfunktion för landsbygdsinriktad näringslivsutveckling
ska finnas under Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som
vill öka sitt hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen

■ Ej genomfört

Indikatorn ”Antal personer med arbetsmarknadsanställningar” förnyas till
budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en justerad
indikator

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med Arbetslivsnämnden erbjuda möjlighet att kombinera SFI med
praktik för att kunna lära svenska på jobbet.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

♦ Delvis
genomfört

Livskraftig stadskärna

Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

21

17

14

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan

40

100

-

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

302

500

-

75

100

78

Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar
som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

Måluppfyllelse

■

■

Under perioden januari till augusti 2017 har 14 personer i en hemlöshetssituation fått ett eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgsnämnden räknar med att
uppnå årets målvärde i december eller möjligen tidigare.
Det finns en eftersläpning i rapporteringen kring nya bostäder i detaljplan och nyproducerade bostäder i
tätorten, vilket gör att det inte går att uttala sig om utfallet per augusti. Det pågår ett arbete med att se
över definitionerna och mätmetoderna.
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Bygglov
med enkelt förfarande prioriteras idag för en effektivare och snabbare handläggning.
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att målvärdet 100 procent är för högt satt med anledning av
att även om handlingarna är fullständiga kan det krävas granskningar som fördröjer handläggningstiden.
Till budget 2018 anser Samhällsbyggnadsnämnden att ett mer realistiskt målvärde är 80 procent.

21 (30)
Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett
tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en
konkretisering av vad som krävs för att nå upp till visionens mål om
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor som
behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på
lokalisering av framtida höga hus.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska
ses över. Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås
Stad. Företag som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller
planer, markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag
att fastställa hur översynen ska gå till.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att under 2017 tillämpa dubbel
markanvisning i minst ett fall.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa mark för bostäder och
verksamheter.

Kommunstyrelsen

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, % ” förnyas till
budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en justerad
indikator

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten
Borås.

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planering av förskolor
överväga och belysa möjliga och framtida samlokaliseringar av förskolor
med bostäder för äldre.

Lokalförsörjningsnämnden

● Genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en
träbyggnadsstrategi.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram ett arkitekturpolitiskt
program.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda lämpliga platser för
stadsodling.

Samhällsbyggnadsnämnden

♦ Delvis

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort

94

100

-

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan

189

500

-

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Även här finns en eftersläpning i rapporteringen kring nya bostäder i detaljplan och nyproducerade
bostäder, vilket gör att det inte går att uttala sig om utfallet per augusti.

Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur
fler bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås
centralort.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska
nämnden ska påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel
tillåter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

424 189

448 000

392 260

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

●

90

92

92

Tekniska nämnden konstaterar att målvärdet för antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar för
2017 kommer att bli svårt att nå. Jämfört med samma period 2016 har antalet cyklister minskat med 7
procent. Vid cykelbarometrarna på Brämhultsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen har antalet
cyklister minskat, Druveforsvägen däremot visar en uppåtgående trend.
Från tertial 1 år 2017 har den ökande trenden brutits vilket kan tillskrivas de skador som fibergrävningar
åstadkommer. De tillfälliga återställningarna i form av grus, trafikavstängningar och ojämna underlag
inbjuder inte till ökat cyklande.
Målet för indikatorn "andel personfordon i Borås Stad" är redan uppnått för 2017 och anledningen är att
en avveckling av "ej miljöfordon" har skett i större mängd under årets första tertial och förhoppningen
är att detta kommer att fortsätta under 2017. De avvecklade fordonen är de som köptes in under 2013,
och var bundna till ett ramavtal, som inte följde regeringens definition av miljöfordon.
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Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga
trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk
utredning.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den
busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från
busstrafiken.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att använda
befintliga järnvägar och/eller nybyggda spår för pendeltågs/spårvagnstrafik.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal med Västtrafik för att en eller
flera linjer i Borås stadstrafik ska trafikeras med elbussar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i
Borås.

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är
tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och
turister.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår
åtgärder för att minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras
tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett
helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor
användas för att bygga cykelställ på strategiska platser.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några platser i centrala staden
med möjlighet att ladda elcyklar och elmopeder.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

Investeringsanslaget för cykelinfrastruktur har höjts sedan förra året,
och detta anslag ska också ge utrymme för ett intensifierat arbete med
att förtydliga cykelstråk och markeringar av cykelbanorna.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

Tekniska nämnden ska regelbundet inventera samt ta fram
åtgärdsplaner för osäkra trafikmiljöer i Borås centralort och i
kransorterna.

Tekniska
nämnden

● Genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

30,5

45

-

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Det finns ingen definition på vad som är närproducerat så därför har ingen nämnd kunnat redovisa
detta. När det gäller redovisningen av ekologiska livsmedel så hämtas uppgifterna från olika källor. Det
innebär att i tertial 2 kan inte en tillförlitlig sammanställd redovisning för hela staden göras. Andelen
ekologiskt redovisats enligt följande;
Vård- och äldrenämnden 26,5 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 33,6 %
Grundskolenämnden 43,4 %
Förskolenämnden 50 %
Servicenämnden 23,1 %
Sociala omsorgsnämnden 34,9 %

Uppdrag

Nämnd

Status

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel
efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat
tillämpas.

Samtliga nämnder
och bolag

♦ Delvis

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för
grön IT som innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen
köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall
genomföras under året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska ta fram en definition av närproducerade
livsmedel, att ligga till grund för uppföljning av ambitionen att år för år
öka den närproducerade andelen.

Kommunstyrelsen

För att göra miljöanpassningar utifrån intentionerna i Kemikalieplanen
avsätts 1 miljon kronor i investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

I väntan på ett statligt reglerat rökförbud på lekplatser får Tekniska
nämnden i uppdrag att skylta om att rökning avråds.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av
uppsökande verksamhet när det gäller Fairtrade City, internt i Borås
Stad och externt mot medborgare och företag,

Miljö- och
konsumentnämnden

■ Ej genomfört

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi
och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för
återvinning.

Miljö- och
konsumentnämnden

♦ Delvis

Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av
plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska utredas.

Fritids- och
folkhälsonämnden

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2016

Mål
2017

Utfall
Tertial 2 2017

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

●

7,5

7,5

7,5

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

●

473

450

417

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

♦

31,5

34

30,7

Sjukfrånvaron håller sig kvar på samma nivå. Männens sjukfrånvaro minskar från 5,1 procent till 4,7
procent medan kvinnornas sjukfrånvaro är oförändrad. Samarbetet med försäkringskassan och
framförallt samordningsförbundets projekt ”Positiv rörelse” kommer förhoppningsvis att bidra till lägre
sjukfrånvaro på sikt. Borås Stad gick också vid halvårsskiftet med i SKLs satsning på ”Socialt
utfallskontrakt”, ett projekt med syfte att genom tidiga insatser minska sjukfrånvaro. Under hösten sker
fördjupade analyser av sjukfrånvaron. Detta kommer troligtvis att påverka måluppfyllelsen i positiv
riktning.
Antal utförda timmar av timavlönade fortsätter att sjunka och ligger långt under det uppsatta målet 450
årsarbeten. Bemanningsenhetens arbete med att rekrytera och bemanna vid frånvaro i verksamheterna är
sannolikt en bidragande orsak till det goda resultatet.
Hälsotalet når inte måluppfyllelse. Det är tydligt att det varierar mellan olika yrkesgrupper. Grund- och
gymnasielärare ligger kvar på en hög stabil nivå medan arbetsterapeuter och fysioterapeuter har en
negativ utveckling där hälsotalet har sänkts med 9 procentenheter. Socialsekreterarna däremot visar en
positiv utveckling med ett hälsotal som ökat från 29,3 till 36,9 procent.
Uppdrag

Nämnd

Status

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare
kan ske på entreprenad.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen
utreda en ökad samordning av bolagens administration.

Kommunstyrelsen

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att
möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv.
Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för hur arbetet
med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för Kommunfullmäktiges tidigare
beslut om Plan för personal- och kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för kompetensutveckling bland chefer, däribland
enhetscheferna i äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnader och former för
inspiration och fortbildning för stadens måltidspersonal, till exempel i
form av ett utbildningskök.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

CKS ska föra en dialog med polisen om att inrätta lokala och/eller
mobila polisstationer.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört
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Uppdrag

Nämnd

Status

Möjligheten att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal som annars står långt från
arbetsmarkanden ska utredas.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens
anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet och
får i uppdrag att utreda hur distansarbete kan användas för nämnda
ändamål.

Kommunstyrelsen

● Genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta Borås Stads gemensamma
bemanningsenhet från den 1/1 2017. Arbetet sker i nära samverkan
med berörda nämnder. Verksamheten ska utvärderas hösten 2017, och
denna utvärdering ska innefatta en prövning av var den operativa
verksamheten och dess finansiering ska flyttas fr o m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen kommer därefter, huvudsakligen, ha en strategisk
funktion.

Kommunstyrelsen

♦ Delvis

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar.

Kommunstyrelsen

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg.

Kommunstyrelsen

genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här
skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet
och nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

En upprustningsplan ska tas fram för dusch- och omklädningsrum i
bland annat skolor och anläggningar för sport och fritid.

Lokalförsörjningsnämnden

♦ Delvis

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska
inte konkurrera på den privata marknaden.

Servicenämnden

♦ Delvis

Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen
tillhandahålla elfordon.

Servicenämnden

● Genomfört

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden
ska analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att
hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter
som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare.

Tekniska
nämnden

♦ Delvis

Musikskolan i Fristad ska ligga som en egen enhet under
Kulturnämnden.

Kulturnämnden

● Genomfört

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga
organisationerna inventera arbetsuppgifter som går att klara utan
formella krav på utbildning.

Arbetslivsnämnden

■ Ej genomfört

♦ Delvis
genomfört

♦ Delvis
genomfört

genomfört

genomfört

genomfört
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Sammanställd redovisning
Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter

Kommun

1 078

1 060

-4 741

-4 540

2 232

2 119

-5 414

-5 165

0

Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader

Koncern

Delår 2017- Delår 2016- Delår 2017- Delår 201608
08
08
08
348

-142

-144

-360

-359

-3 805

-3 624

-3 542

-3 057

3 191

3 039

3 191

3 039

Generella statsbidrag och utjämning

834

783

835

783

Finansiella intäkter

100

94

11

3

Finansiella kostnader

-62

-63

-63

-22

Periodens resultat

258

228

432

745

Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Not
1
1
2
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Balansräkning

Kommun

Koncern

Delår
2017-08

Bokslut
2016-12

Delår
2017-08

Bokslut
2016-12

10 506
0
4 141

9 760
0
3 999

12 676
4
12 509

11 815
5
11 646

Finansiella anläggningstillgångar

6 365

5 761

163

164

Omsättningstillgångar
Förråd m m

1 955
255

2 034
262

2 076
287

2 375
298

Kortfristiga fordringar

683

530

663

834

Kortfristiga placeringar

805

399

828

399

mnkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Summa tillgångar

212

843

298

844

12 461

11 794

14 752

14 190

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

4 707

4 449

6 086

5 641

- därav periodens/årets resultat

258

118

432

569

Avsättningar

375

742

793

1 159

Avsättningar för pensioner

375

686

416

731

0

56

377

428

Skulder

7 379

6 603

7 873

7 390

Långfristiga skulder

4 325

3 424

4 295

3 696

Kortfristiga skulder

3 054

3 180

3 578

3 694

12 461

11 794

14 752

14 190

Övriga avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

-

-

1 721

2 101

1 731

2 111

448

448

209

209

2 169

2 549

1 940

2 320

Ak tuella panter och ansvarsförbindelser per 2017-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har sk ett sedan 2016-12-31, förutom att pensionsförplik telser uppgående till
380 mnk r ink l lönesk att lösts in i en försäk ringslösning under året vilk et är inlagt i siffrorna ovan.
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Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Återbetalning AFA-försäkring
Investeringsbidrag (direktförda)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljningsmedel övrigt
Övrigt
Summa

Kommun
2017-08
385
109
514
0
3
10
21
25
11
1 078

Koncern
2016-08
338
112
502
0
11
8
44
28
17
1 060

2017-08
993
534
538
0
3
11
21
36
96
2 232

2016-08
910
483
576
0
11
8
44
40
47
2 119

AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av fastigheter på 348 mnk r 2016 är redovisat som
jämförelsestörande intäk t.

Not 2 Verksamhetens kostnader
mnkr
Personalkostnader
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner
Tjänster
Materiel
Realisationsförluster
Transfereringar, bidrag mm
Summa

Kommun
2017-08
-3 189
-979
-1 164
-170
0
-218
-4 741

Koncern
2016-08
-3 033
-937
-1 106
-177
0
-224
-4 540

2017-08
-3 528
-1 078
-1 410
-252
0
-224
-5 414

2016-08
-3 384
-1 035
-1 285
-267
0
-230
-5 165

Sammanställd delårsrapport
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)
samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag
respektive BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa
olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i
efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som
tillämpar K2 utgör en liten och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3
görs inte i den sammanställda redovisningen.
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 och 22
upprättar Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från
underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med
31 augusti 2017. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats
och bokförts i period 201708. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid
årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende
internbanken med aktuella mellanhavanden per 31/8. Övriga elimineringar är
schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar.
Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund (55
%) och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (50 %). En uppställning av de
majoritetsägda bolagen som ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt
om bolagen.
Förändring av redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 14,0 mnkr för kostnader
kopplade till evakueringslokaler.
Miljö- och konsumentnämndens Kommunbidrag minskas med 2,75 mnkr beroende på att
verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2018
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet avseende inkomstbortfall med anledning av
maxtaxan samt kvalitetssäkrande åtgärder enligt nedan:
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

5 442 668 kronor
27 701 632 kronor

Summa

33 144 300 kronor

171004
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0658 047
Handläggare: Christina Anemo, 033-35-53-05
Datum/avdelningschef: 2017-10-02/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-10-23

Dnr 2017/KS0658
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Christina Anemo, 033-35 53 05
Grundskolenämnden
Förskolenämnden

Fördelning av riktade statsbidrag avseende
förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 2018
Borås Stad kommer under 2018 liksom tidigare år att erhålla riktade statsbidrag till
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.
För 2018 gäller följande preliminära belopp:
• Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 27 509 769 kr
• Kvalitetssäkrande åtgärder: 5 634 531kr
Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket innebär
att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av standardkostnaden
för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kostnadsutjämningen för kommunerna.
Statsbidragen fördelas i sin helhet till Grundskolenämnden och Förskolenämnden
med tilldelat kommunbidrag som grund. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder
ska i likhet med 2017 användas till personalförstärkning i barnomsorgen vilket även
inbegriper färre barn i barngrupperna.
Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2018:
Inkomstbortfall
maxtaxa

Kvalitetssäkrande
åtgärder

Totalt
statsbidrag

Belopp i kr
Grundskolenämnden

4 517 414

925 254

5 442 668

Förskolenämnden

22 992 355

4 709 277

27 701 632

Summa

27 509 769

5 634 531

33 144 300

KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Anslagsframställan för ombyggnation av Scenteknik på
Borås Stadsteater
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 72 000 000 kr för ombyggnation av Scenteknik på Borås Stadsteater.

2017-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-10
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0822 287
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-10-04/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2016/KS0822
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Lokalförsörjningsnämnden
Kulturnämnden

Anslagsframställan för ombyggnation av
Scenteknik på Borås Stadsteater
Lokalförsörjningsnämnden begär, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker
förslaget, ett investeringsanslag på 72 000 tkr för ombyggnation av scentekniken på
Borås Stadsteater. I investeringsbudget 2017 finns motsvarande belopp upptaget.
Anslagsbegäran bygger på inkomna anbud och framtaget riktpris efter projektering.
Lokalförsörjningsnämnden fick 2017-01-30 ett projekteringsuppdrag från Kommunstyrelsen att detaljplanera projektet.
Projekteringen har genomförts med hjälp av konsulter med stor nationell och internationell erfarenhet av scenteknisk utrustning för att få fram det teknikbyte som passar Borås Stadsteaters förutsättningar bäst. Byggstart är beräknat till februari 2018
med återinflytt under september 2018. Under denna tid är Stadsteatern stängd.
Den ekonomiska driftkalkylen innebär en hyresökning för Kulturnämnden med 6,7
mnkr brutto på helårsbasis fr.o.m. 2019. Förbättrad driftekonomi för Kulturnämnden
både på kostnads- och intäktsidan är ännu ej definierad men bör finnas. Tidigare under projektets gång har denna summa uppskattats till 300 tkr årligen. För 2018 föreslås att medel avsatts centralt i och med att driftstart ännu ej är definitivt fastställd och
summan för 2018 således något osäker. För 2019 får driftbudgeten för projektet hanteras i den ordinarie budgetprocessen och Kommunbidrag ges direkt till Kulturnämnden.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester
förskola, del av Hulta 4:2
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnation av Gånghester förskola, del av Hulta 4:2, under förutsättning
att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, samt uppdra Lokalförsörjningsnämnden att gå vidare med projektering.

171011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0669 290
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033-35 71 84
Datum/avdelningschef: 2017-10-12/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
2017-10-23

Dnr 2017/KS0669
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

Lokalförsörjningsnämnden
Förskolenämnden

Projekteringsframställan för nybyggnad av
Gånghester förskola, del av Hulta 4:2
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 september 2017 föreslagit Kommunstyrelsen
besluta, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna
projekteringsframställan avseende nybyggnation av Gånghester förskola, del av Hulta
4:2. Investeringsutgiften, vilken också finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017, beräknas till 34 500 000 kronor.
Behovet av förskoleplatser i området är redovisat i Lokalresursplanen 2017-2019.
Förskolenämnden hemställde 2017-03-30 (Dnr 2017/FN0002 214) Lokalförsörjningen att utföra förstudie för nybyggnad av förskolan. Förstudiekonto öppnades 201704-25 och är nu genomförd tillsammans med Förskoleförvaltningen. Byggnadens
placering och väderstreck medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler.
Effektiviteten av dessa solcellspaneler utreds närmare under projekteringen.
Kommunstyrelsen har den 6 november 2017 beslutat, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnation av Gånghester förskola, del av Hulta 4:2 och uppdra Lokalförsörjningsnämnden att gå vidare med projektering.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
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

E7

BESLUTSFÖRSLAG

Fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning av lokaler för evakuering av skolor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet under perioden 15 juni 2018 till den 31 december 2033 med en hyresnivå på
11 413 600 kr, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

171011
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0642 282
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033- 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2017-10-12/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2017/KS0642

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning av lokaler för
evakuering av skolor
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 september 2017 föreslagit Kommunfullmäktige att godkänna förhyrning av lokal i fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet.
Lokalförsörjningsnämnden har i sitt förslag till investeringsplan samt lokalresursplan
en stor mängd skolor som ska renoveras- och eller byggas om. Det har under en
längre tid varit en stor utmaning att hitta evakueringslokaler för denna verksamhet
och har ofta slutat med att verksamheten har fått splittras upp eller så har dyra modullösningar fått anammats. Då Borås Stad står inför ett evakueringsbehov under en
längre tid (10-15 år) så har Lokalförsörjningsnämnden tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en långsiktig lösning för att tillgodose detta behov.
Lösningen är en komplett skola utformad enligt Borås Stads lokalprogram med plats
för 500 elever. Möjlighet finns dessutom att, efter att evakueringsbehovet inte längre
existerar, göra en permanent skola.
Avtalet omfattar 6 485 m², varav 1300 m² är idrottshall, till en årlig hyra om
11 413 600 kr med en indexerad hyresuppräkning på 60 % av KPI. Avtalet sträcker
sig mellan den 15 juni 2018 till den 31 december 2033 med möjlighet till förlängning.
Eftersom att verksamhetsnämnder enligt internhyressystemet betalar en oförändrad
schablonhyra vid evakuering blir hyreskostnaden ett ansvar för Lokalförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Kyllared
1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet under perioden 15 juni 2018 till den 31 december
2033 med en hyresnivå på 11 413 600 kr, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker
förslaget.
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KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

E 8 Borås Stads budget för 2018
(Första genomgången utdelas endast till Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
på sammanträdet)
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Initiativärende: Extern oberoende utredning av nytt
Energi- och miljöcenter
Liberalerna Borås har lämnat in ett initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober
2017, i vilket föreslås att det tillsätts en oberoende extern utredning med anledning av de fördyringar
som aviserats vid Borås Energi och Miljö AB: s EMC-projekt.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunchefens uppsiktspliktsärende som överlämnats den 9 oktober 2017 till Kommunstyrelsens
ordförande belyser bakgrund och orsaker till avvikelserna i EMC-projektet, samt berör de risker som
kan identifieras på såväl kort som lång sikt. Utredningen kommer att behandlas av Kommunstyrelsen i
samband med Borås Energi och Miljö AB: s begäran om ökad investeringsram.
Kommunstyrelsen bedömer att det utöver den interna utredningen finns skäl att tillsätta en extern utredning. Det är viktigt att få klarhet i om nuvarande bedömd investeringsutgift är rimlig. Utredningen
bör därför fokusera på kostnaderna i projektet och ge svar på frågan: Vad är den korrekta investeringsutgiften, ”prislappen”, för EMC-projektet?
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillsätter en extern utredning för att utreda avvikelsen i EMC-projektet. Utredningen ska ge
svar på frågan: Vad är den korrekta investeringsutgiften för EMC-projektet?

2017-10-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0050
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-10-18/Magnus Widén

Programområde: 1
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Revidering av Internationell Policy för Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Internationella policy antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Policyn ska revideras senast 2021.

2017-10-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0583 105
Programområde: 1
Handläggare: Jonas Widerström, tfn 7172
Datum/avdelningschef: 2017-08-28/Anders Glemfelt
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Dnr 2017/KS0583

Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström
Kommunfullmäktige

Revidering av Internationell Policy för Borås
Stad
Internationell policy för Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 28 januari
2016 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2017. För revideringen ansvarar Kommunstyrelsen.
Internationella policyn anger att det internationella arbetet skall bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och
medborgarna.
Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att arbetet med internationella samarbeten fortsätter och föreslår därför att den internationella policyn ska fastställas att
gälla ytterligare fyra år, till och med 2021.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Internationell policy för Borås Stad fastställs att gälla till och med 2021
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens Ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef
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Strategi
Program
Plan
• Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Internationell policy

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2021
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Borås Stad | internationell policy

Internationell policy
Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter
och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att
hitta nya former för samverkan och nytänkande.
En internationellt aktiv kommun öppnar dörrar till nya marknader för näringslivet.
Samarbete med omvärlden i för Borås viktiga frågor ökar också möjligheterna till
inflytande och profilerar staden.

Det internationella arbetet ska bidra till
ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås
och hållbar tillväxt för kommunen,
näringslivet och medborgarna.

I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter
och användas som ett verktyg för utveckling och förbättring.
Internationella samarbeten ska bidra till
•

Verksamhetsutveckling

•

Kunskapsutbyten

•

Profilering

•

Omvärldspåverkan

Borås Stad | internationell policy
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norrmalm,
Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0592 214
Handläggare: Karolina Rosén, 033- 35 82 79
Datum/avdelningschef: 2017-10-10 / bh

Programområde: 2
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Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karolina Rosén och Johannes Olsson

Dnr 2017/KS0592
Ert dnr BN 2011-1495

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
Kommunstyrelsen ser positivt på en utökning av antalet bostäder på Norrmalm med
en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. Eftersom den nya bebyggelsen
innebär en förlust av naturmark är det viktigt, likt planen beskriver, att den naturmark
som tas bort kompenseras inom planområdet. För att bevara områdets karaktär är det
angeläget att säkerhetsställa att utformningen av den nya bebyggelsen passar väl in i
den nuvarande.
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
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SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-10-02 §10 BN2011-1495

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1
m.fl. – Ynglingagatan, Borås Stad.
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Detaljplanens syfte är att skapa
förutsättningar för ca 100 bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med både hyres- och
bostadsrätter. Ambitionen med planen är att behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området,
där förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är anpassad i skala till den omgivande
bebyggelsen och topografin.
Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i
Folkungagatan, mellan Folkungagatan 21 och 23. Den andra delen är placerad i hörnet av
Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står ett garage på en del av ytan,
som annars består av naturmark. Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och P163
från 1944 och 1945.
Samrådstiden pågår den 4 oktober – den 5 november.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan.
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset på Kungsgatan
55, den 9 oktober kl. 16-19 i form av öppet hus. På mötet
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget
samt svara på frågor.
Ta del av handlingarna
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att
ansvarig handläggare kan ta emot.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida, www.boras.se/detaljplan eller via direktlänken:
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/p
agaendedetaljplanearbete/planuppdrag/norrmalmnorrmalm11mflynglingagatan.5.560f4754158d3176d
4071671.html
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN2011-1495 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
För mer information:
Planarkitekt: Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Dp

Detaljplan för del av Norrmalm,
Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan
Samråd

BN 2011-1495

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca
100 nya bostäder i blandade upplåtelseformer i Norrmalm.
Ca 60 bostadsrätter fördelade på tre nya byggnader föreslås
i Kvarter Knapen, norr om Sagavallen och ca 40 hyresrätter
i två byggnader föreslås i Kvarter Knekten norr om korsningen Folkungagatan/Ynglingagatan.
Den nya bebyggelsen ska ha en hög miljöproﬁ l och den
naturmark som tas bort ska kompenseras i närområdet.
All parkering för den föreslagna bebyggelsen ska lösas på den
egna kvartersmarken enligt kommunens parkeringsregler.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl. - Ynglingagatan, Borås Stad, upprättad den 2 oktober 2017

1. Inledning
Planens syfte
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Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i
det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan,
mellan Folkungagatan 21 och 23, denna dels benämns som
område 1. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan söder om kullen, där det idag står
ett garage på en del av ytan, som annars består av naturmark.
Denna del benämns som område 2. Det totala planområdet
är ca 18 400 m2 stort.

Kr
åk

Planområde

n

Folku

ngag

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ca 100
bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med
både hyres- och bostadsrätter. Ambitionen med planen är att
behålla det gröna stråk som sträcker sig genom området, där
förlorad naturmark kompenseras. Den nya bebyggelsen är
anpassad i skala till den omgivande bebyggelsen och topograﬁn, men med ett modernare formspråk.

Översiktskarta

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är Stadsplanerna P155 och
P163 från 1944 och 1945. Planerna anger allmän plats, avsedd
för park eller plantering för det aktuella planområdet.

Kommunala beslut
Den 7 februari 2011 tog Kommunstyrelsen beslut att ge
Peab Sverige AB markanvisning vid Ynglingagatan. Den 22
februari 2016 §66 förlängdes markanvisningen fram till 201712-31. Då ett formellt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan saknades tog nämnden beslut om
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för området den 24 augusti 2017 §205.
Korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan.

Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2017
1:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Kvarter Marsken längs med Folkungagatan.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området planerades och byggdes under 1940-talet och med
utgångspunkt i funktionalismens ideal och består utav både
ﬂerfamiljshus, radhus och villor. Byggnaderna är anpassade
till terrängen och är placerade för att få lägenheter med
mycket ljus. De ﬂesta utav ﬂerfamiljshusen i området är
byggda i ljus puts eller tegel i ca 3 våningar och är snedställda
med gaveln riktad mot sydöst. Villaområdet öster om planområdet består av villor byggda 1935-45 i funktionalistisk
stil.

Ny bebyggelse
Den planerade bebyggelsen består av 3 punkthus i den södra
delen av planområdet, område 2, och två lameller i den norra
delen, område 1. Punkthusen planeras i 5-7 våningar där
byggnaden i mitten är högst för att följa den intilliggande
kullens form. Punkthusen underbyggs av ett parkeringsgarage, med en gård på taket till garaget. Från gården ska det
vara möjligt att röra sig ner till Kråkekärrsgatan samt upp till
kullen.
De två lamellbyggnaderna i den norra delen kommer att
ligga i suterräng med 3-4 våningar åt öster och 5 våningar åt
väster. Likt övriga byggnader i området så kommer den första
byggnaden ligga med gaveln mot gatan, medan den andra
byggnaden är planerad längre ner i slänten mot Borgaresko-

gen. De nedersta planen är avsedda för parkering som angörs
med en infart ner från Folkungagatan. Bredvid infarten ska
en gångstig anläggas för att möjliggöra framkomligheten till
Borgarskogen för allmänheten.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen knyter ann till den funktionalistiska
stil som präglar området, men med ett nutida formspråk. De
planerade husen på Område 1 byggs som lameller, liknande
de som ﬁnns i området idag. Husen har sadeltak likt övriga
hus i området men med en brantare lutning. De planerade
punkthusen på Område 2 blir några våningar högre än
beﬁntliga hus i närområdet men förhåller sig till kullen de
står vid. Det högsta huset står i mitten och blir 7 våningar
plus inredd vind. Sedan trappas husen ner mot sidorna för att
följa kullens form. Punkthus är en viktig del av funktionalismen och det räcker att röra sig några hundra meter norrut för
att hitta äldre punkthus med samma höjder bland lamellerna.

Områdets historik
Det aktuella området exploaterades från slutet av 1930-talet
och fram till början av 1950-talet då Borås hade en enormt
snabb utveckling tillföljd av textilindustrins framgångar. I en
ny årsring runt den beﬁntliga staden uppfördes vid den här
tiden ett stort antal nya bostäder i enlighet med de modernistiska stadsplaneringsideal som var rådande. Den första
bebyggelsen i området, som främst placerades i anslutning
till grönskan kring den blivande Sagavallen, bestod av villor

Område 1

Område 2
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Vy från korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan mot Område 1 med kvarter Drotsen 1 till vänster och Knekten 1 till höger

Samma vy med ny bebyggelse. Taknocken på den nya byggnaden närmast gatan har samma höjd som byggnaden på Knekten 1 som skymtar till höger i bild.
6
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Ynglingagatan sedd från öster med vy över Område 2. Kvarteret Kanslern 1 ligger till vänster i bild.

Samma vy med ny bebyggelse. De nya byggnaderna förhåller sig i höjd till träden på kullen. Träddungen i hörnet behålls.
DETALJPLAN
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och mindre ﬂerbostadshus i en utpräglad funktionalistisk stil.
Under 1940-talet ökade exploateringen och betydligt större
s.k. lamellhus i tre-fyra våningar uppfördes enligt principen
”hus i park”. En mindre förtätning gjordes också i området år
1986, då ett antal fristående ﬂerbostadshus utmed Folkungagatan kopplades samman genom nybyggnad.

Kulturhistoriska värden
Omedelbart öster om planområdet, utmed Ynglingagatan,
ﬁnns en mindre bebyggelsemiljö som är upptagen i Borås
Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Området består av ett
antal villor i funktionalistisk stil byggda mellan 1935-45, där
enstaka byggnader också är utpekade som kulturhistoriskt
värdefulla byggnader.

Solstudie
En solstudie har gjorts för den nya bebyggelsen. Solstudien
visar tre tidpunkter vid två olika tillfällen på året: vår/
höstdagsjämning och sommarsolståndet.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen på
område 1 en ökad skuggning för de boende på fastigheten
Knekten 1 kvällstid under vår och höst. Vid samma tidpunkt
skuggar redan idag beﬁntliga hus varandra i området. Vid
sommarsolståndet skuggas sydvästra hörnet av Knekten 1 kl.
17.
I område 2 kan den planerade bebyggelsen medföra en ökad
skuggning för fastigheten Marsken 2 tidig morgon under vår
och höst.

Bostäder
På Övre Norrmalm bor det idag ungefär 3200 personer.
Cirka 100 lägenheter kommer att tillkomma i och med planen
vilket borde innebära en befolkningsökning på ungefär 200
personer.

Bedömningen av solstudien är att den planerade bebyggelsen
kommer att medföra en viss ökad skuggning för några av
grannfastigheterna. Idag ﬁnns dock träd där den nya bebyggelsen planeras som redan skuggar fastigheterna i någon mån.
Beﬁntliga byggnaders skuggning på varandra i området är
jämförbar med skuggningen från den planerade bebyggelsen.

Folkungagatan 23
Ny bebyggelse
Folkungagatan 21

Sektion Område 1

Ynglingagatan 16

Ny bebyggelse

Kråkekärrsgatan 13

Sektion Område 2
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Solstudie Område 1

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl
8:00 och höstdagjämning

Midsommar
Sommarsolstånd
kl
8:00

kl 8:00

kl 8:00

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl 13:00och höstdagjämning kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
Våroch höstdagjämning kl 17:00
kl 17:00

Sommarsolstånd
kl 13:00
kl 13:00

Midsommar

Sommarsolstånd
kl 17:00
kl 17:00

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl 13:00och höstdagjämning kl 13:00

Vår-/Höstdagjämning
Våroch höstdagjämning kl 17:00
kl 17:00

Midsommar

Sommarsolstånd
kl 17:00
kl 17:00

Midsommar

Solstudie Område 2

Vår-/Höstdagjämning
Vårkl
8:00 och höstdagjämning

Midsommar
Sommarsolstånd
kl
8:00
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kl 8:00

kl 8:00

Sommarsolstånd
kl 13:00
kl 13:00

Midsommar
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Offentlig service
Offentlig service ﬁnns främst i Borås stadskärna, cirka 1,4
kilometer söder om planområdet. Sagavallens förskola ligger
direkt söder om planområdet och Bergdalsskolan f-6 ligger
drygt 500 meter österut.

kommer att byggas om i och med planändringen. Illustrationskartan på sidan 13 visar på hur den kommer att se ut
efter ombyggnaden.

Gångtrafik

Kommersiell service ﬁnns likt den offentliga servicen främst
i Borås stadskärna. Viss kommersiell verksamhet ﬁnns längs
med Döbelnsgatan. Inga verksamheter tillkommer i och med
planförslaget.

Trottoar ﬁnns längs båda sidorna av gatorna i området.
Sydöst om planområdet går en gångväg över Sagavallen upp
till Döbelnsgatan. Stigen som idag leder ner till Borgarskogen
kommer att ersättas med ny gångstig. En ny gångstig ska
anläggas över kullen i område 2 i enlighet med illustrationskartan.

Tillgänglighet

Cykeltrafik och cykelparkering

Planområdet är kuperat, men entréerna till bostadshusen
kommer att ligga i nivå med gatan och vara tillgänglighetsanpassade.

Det saknas cykelvägar i direkt anslutning till planområdet.
De närmsta cykelvägarna ﬁnns längs med Döbelnsgatan in
mot centrum och där Folkungagatan övergår till Sagagatan
ﬁnns en gång - och cykeltunnel under järnvägen med cykelväg bort mot Knalleland.

Kommersiell service

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Ynglingagatan,
Folkungagatan och Kråkekärrsgatan. Huvudsakliga vägar ut
ur området är Döbelnsgatan samt Folkungagatan/Sagagatan.
Korsningen mellan Ynglingagatan och Folkungagatan

För nya bostäder inom planområdet ska cykelparkering anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler. För ﬂerbostadshus
behövs 25 cykelparkeringar per 1000 kvm BTA. För cykelparkeringsplatser gäller att 30 % av cykelparkeringsplatserna
ska ﬁnnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska ﬁnnas inom 50
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus.
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Planområde
Gator
Busslinje
GC-vägar
Järnväg
Busshållplats
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I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om
avståndskraven uppfylls.

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Adilsgatan som ligger drygt 150
meter ifrån planområdet. Hållplatsen Sagavallen ligger ca
250 meter ifrån planområdet. Båda hållplatserna traﬁkeras
av linje 7 som går från Hedvigsborg, genom centrum och
vidare mot Engelbrektsgatan 128 i norra Norrmalm. Linje
7 tar en annan rutt mot Hedvigsborg, vilket innebär att om
en ska mot centrala Borås från planområdet så får en åka via
Engelbrektsgatan 128 och sedan ner mot stan via Tokarpsgatan och Bergdalen. Från Södra torget till Adilsgatan tar det 7
minuter, medan det tar 19 minuter att ta sig från Adilsgatan
till Södra torget.

förutsättningar enligt parkerringsreglerna. Planen uppfyller
kravet på God tillgänglighet med kollektivtraﬁk vilket gör
det möjligt att reducera grundtalen med 10 %. För att reducera parkeringstalen ytterligare ﬁnns ett antal åtgärdspaket,
t.ex. för utmärkta cykelmöjligheter eller bilpoolspaket.

Riksintressen
Planområdet ligger inom utredningsområdet för Götalandsbanan. Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation
bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Biltrafik och bilparkering
Angöring sker från Ynglingagatan, Kråkekärrsgatan och
Folkungagatan. Majoriteten av de beﬁntliga parkeringsplatserna i området ligger längs med gatan. All parkering för
den nya bebyggelsen ska lösas inom kvartersmark, alltså
inom den nya bebyggelsens egna tomter och följa Borås
Stads parkeringsregler. I samband med att korsningen mellan
Ynglingagatan och Folkungagatan byggs om kommer även
den olovliga parkeringsplatsen som ligger på naturmark längs
Ynglingagatan att tas bort och planteras.
Beﬁntligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade
traﬁkökningen som förlsaget innebär och bibehålla god
framkomlighet.
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras baserat på bruttoarea (BTA), användningskategori
och zon.
Enligt parkeringsreglerna behövs det 11 platser per 1000 kvm
BTA för ﬂerbostadshus respektive och 6 platser per 1000
kvm BTA smålägenheter som ligger utanför centrumzonen.
Det är möjligt att minska parkeringskravet under vissa

Placeringen av byggnaderna i Område 1 i höjd kräver pumpning av avloppsvattnet, då byggnadernas färdiga golvhöjd
sannolikt kommer att ligga på en lägre höjd än beﬁntlig
förbindelsepunkt.

Dagvatten
Det ska ﬁnnas möjlighet att fördröja dagvatten inom
kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta större
än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. För Område 1
behövs fördröjningsåtgärder oberoende av storleken på de
hårdgjorda ytorna. Fördröjningsmagasin med en effektiv
volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Nya
dagvattenutlopp ska erosionskyddas. Område 2 ansluts till
beﬁntliga dagvattenledningar.
En generell planbestämmelse reglerar att det ska ﬁnnas
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme
Det ﬁnns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.
Transformatorstationen längs Ynglingagatan kommer att
behöva ﬂyttas ca 17 meter nordväst längs med gatan.

Avfall
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 ligger på Hornsgatan öster om
Sagavallen, ca 200 meter ifrån planområdet.
Parkering längs med Ynglingagatan ersätts med naturmark.

DETALJPLAN
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5. Mark
Natur och vegetation
Området är beläget ca 160 m.ö.h. och omges av bebyggelse.
Den södra delen av planområdet utgörs av en skogbevuxen
kulle vars trädskikt domineras av tall med vanliga mossarter
och blåbärsris i fältskiktet. Landskapstypen som dominerar
på kullen är barrskog, huvudsakligen med tall i trädskiktet.
Vid den södra delen av kullen ﬁnns en sänka med blockig
terräng och ett mindre bestånd med lövträd. Den norra
delen av planområdet, område 1, utgörs av en sydvänd brant i
Borgarskogens västra delar och utgörs huvudsakligen av ung
bokskog i sluttande terräng.
Planförslaget innebär en förlust av naturmark i området.
Förlorad natur ska kompenseras med naturvärdeshöjande
åtgärder inom planområdet. Hårdgjorda ytor som planläggs
som natur, beﬁntliga parkeringsplatser samt del av körbana,
ska iordningställas som naturmark.

Grönområdesplan
Enligt grönområdesplanen har Borgarskogen höga naturvärden, medan Sagavallen har ett visst naturvärde. Borgarskogen
beskrivs som en skog som främst används för rekreation
och hundpromenader. Sagavallen har besöksvärden, höga
friluftsvärden, stadsvärden och värden för lokal utveckling.
Området är ett populärt promenadstråk och uppskattat av
barnen för lek. Mellan Sagavallen och Borgarskogen går
gröna stråk som är viktiga för djur- och naturliv. Ett stråk
går genom planområdet och ett stråk går längre söderut vid
korsningen Kråkekärrsgatan och Folkungagatan.

Grönt stråk och stigar utmarkerade. (Naturvärdesinventering COWI 2017)

Lek och rekreation
Planområdet ligger i anslutning till Borgarskogen och Sagavallen med dess natur- och rekreationsvärden. Även kullen
inom planområdet har värden för natur och rekreation men
borde röjas för att bli mer lättillgänglig. Två lekplatser ﬁnns
inom 200 meter från planområdet, en i norr där Folkungagatan övergår i Kråkekärrsgatan och en öster om Sagavallen.

Skyddad natur
Inga förekomster av arter eller områden som omfattas av arteller områdesskydd enligt artskyddförordningen respektive
miljöbalken, 7 kapitlet, har påträffats inom inventeringsområdet.

Kompensationsåtgärder
I Grönområdesplanen är ett grönstråk och Borgareskogen
utmarkerade. Borgareskogen är benämnd som närpark,
klass 3. Det Gröna stråket har klass 2. Borgareskogen har
besöksvärden, stadsvärden och höga naturvärden. Det Gröna
stråket är även utpekat i naturinventeringen som är gjord
inför denna plan samt en naturinventering inför exploatering
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Utsnitt av grönområdesplanen.

vid Tokarpsberg, öster om planområdet. I den utredningen
har viltstråk identiﬁerats som koppling mellan Borgareskogen
och Tokarpsberg genom aktuellt planområde, både område 1
och område 2.
Enligt Grönområdesplanen ska alla ingrepp i grönområden
kompenseras. Grönområdets funktion och värde ska kunna
utjämnas (återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås.
Tanken är att den som exploaterar ska bekosta en kompen-
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sationsåtgärd. Exploateringen i område 1 och område 2
kommer att påverka rörelse för människor och djurliv
negativt. Därför ska ingreppen och de utökade hårdgjorda
ytorna i och med exploateringen kompenseras.

För utförligare beskrivning hänvisas till dokumenten i
utredningen: "PM Geoteknik" och "Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik"(COWI 2017).

Kompensationsåtgärder måste inte utföras inom samma planområde som exploateringen, men det är en stor fördel att de
genomförs i direkt anslutning till det man vill kompensera.

Vid garaget mot Kråkekärrsgatan inom område 2 har det vid
laboratorieanalys upptäckts diesellukt i jordprover och därför
rekommenderas det att en lokal miljöteknisk undersökning
utförs innan schaktningsarbeten påbörjas. (COWI 2017)

Förorenad mark

Område 1, Borgareskogen, norra delen.
Den planerade bebyggelsen kommer att placeras över en
viktig stig för rekreation samt grön stråk för djurlivet.
Vid exploatering måste möjligheten att nå naturområdet
säkerställas för både människor och djur. Det är svårt att
kompensera de ekologiska funktionerna och värdena inom
den kvarvarande naturmarken.
Område 2, södra delen.
Detta område består till står del av tallskog i blockig terräng.
De tallarna som ligger närmast gränsen för exploatering och
kan komma att påverkas negativt har mätts in och vite har
satts. Exploatören kommer att stå för kompensationsåtgärder
utmed Ynglingagatan. Där ska det gröna stråket stärkas och
utvecklas. När korsningen Ynglingagatan/Folkungagatan
byggs om kommer ena armen tas bort och planteras samtidigt som parkeringsplatsen söder om Ynglingagatan ska tas
bort för att återskapa naturmark.

6. Vatten
Planområdet är beläget drygt 700 meter ifrån Viskan. Planens
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att
området blir översvämmat.

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
Fornlämningar och kulturminnen
Det ﬁnns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Marken består överst i huvudsak av sandig mulljord, men
även fyllningsmassor förekommer lokalt. Under ytskikten
utgörs jordlagren av friktionsjord på, berg och siltskikt har
påträffats inlagrad i friktionsjorden. Utförd stabilitetsanalys
har visat att åtgärder krävs för att uppnå erforderlig säkerhetsfaktor. Den brantaste delen av slänten i område 1 bör
avschaktas ner till berget och slänten i område 2 läggas i en
lutning om 1:3.
Stora block återﬁnns vid slänt inom Område 2 som behöver
säkras vid schaktarbeten. Inom Område 1 har tre block
identiﬁerats som behöver åtgärdas genom fastbultning och/
eller rensning. Vid schaktarbeten bör det tas hänsyn till att
lösa block kan rasa ner. Radonmätning visar att huvuddelen
av området klassas som normalradonmark med undantag
av det nordöstra hörnet av Område 1, som klassas som
högradonmark och kräver utökad radonundersökning innan
byggstart.

DETALJPLAN

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.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd. Skulle olja eller andra föroreningar
hittas i marken ska de saneras innan schaktning påbörjas,
vilket är positivt för grundvattnet och vattnets kemiska
kvalitet.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomförande

7. Sociala perspektiv
När nya bostäder byggs i anslutning till den beﬁntliga bebyggelsen så ﬁnns det goda möjligheter för en ökad upplevd
trygghet då området kommer att bli mer befolkat. Särskilt
på och längs med Sagavallen kan planen bidra till en ökad
upplevd trygghet under dygnets mörka timmar.
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Maximal ljudnivå L AFmax från väg- och tågtraﬁk för Område 1.

Maximal ljudnivå
L AFmax från väg- och tågtraﬁk för Område 2.
&KDOPHUV7HNQLNSDUN*|WHERUJ

5DSSRUWHQInUHQGDVWnWHUJHVLVLQKHOKHWVnYLGDLQWHDQVYDULJYLG*lUGKDJHQ$NXVWLN$%VNULIWOLJHQPHGGHODWDQQDW

ZZZJDUGKDJHQVHLQIR#JDUGKDJHQVH

Ett tillskott av blandade upplåtelseformer och skiftande
lägenhetsstorlekar ger ökad möjlighet för olika grupper av
människor att bosätta sig i området, även om detaljplanen
inte reglerar lägenheternas storlek.

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.

8. Störningar på platsen

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området
saknar större vägar med stora traﬁkmängder. Planens
genomförande bedöms inte medföra någon negativ påverkan
på MKN för luft.

Risk
Planområdet ligger drygt 100 meter från Älvsborgsbanan
som är en led för farligt gods. Bedömningen är att planutformningen inte påverkas av riskerna förknippade med
transport av farligt gods. Entréerna kommer att placeras bort
från järnvägen.

Räddningstjänstens bedömning
Borås Stads översiktliga riskanalys bedöms vara tillämpbar.
Planområdet ligger längre ifrån Älvsborgsbanan än det
rekommenderade skyddsavståndet, men inom 150 meter.
Behov av åtgärder på ventilation och utrymningsvägar ska
stämmas av med räddningstjänsten.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
I området planeras bostäder i närhet till Älvsborgsbanan och
därför har en bullerutredning tagits fram.

Luftkvalitet

Den föreslagna bebyggelsen uppfyller riktlinjerna för buller
från traﬁk enligt förordning SFS 2015:216.

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.

Förordningens riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent
och 70 dBA maximal ljudnivå, uppfylls inte vid alla de
balkonger som ﬁnns inritade i den föreslagna bebyggelsen. I
vissa fall bör berörda bostäders tillgång till egen uteplats som
klarar riktvärdena kunna lösas med en balkong i ett mindre
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bullerutsatt läge. Det ﬁnns också möjligheter att anlägga
gemensamma uteplatser i markplan som klarar riktvärdena.
För utförligare beskrivning hänvisas till bullerutredningen
(Gärdhagen 2017-04-26).

avståndet till grannfastigheten. I övrigt får balkonger kraga
ut 2 meter från fasad. Komplementsbyggnader tillåts på
gårdarna mellan huvudbyggnaderna.

Störningsskydd

9. Planbestämmelser

För att klara bullernivåerna för uteplats behöver gården vara
iordninggjord och tillgänglig då balkongerna inte klarar
bullerkraven, om inte bullerdämpande åtgärder görs på dem.

Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som kommunala gator. Bestämmelsen NATUR
visar att marken kommer att vara naturmark, för att bibehålla
områdets gröna karaktär.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit
laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Kvartersmark
Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts med tillhörande
bostadskomplement såsom parkering. E står för tekniska
anläggningar.

Marklov krävs för fällning av träd med stamdiameter större
än 30 cm på en höjd av 1,10 meter ovanför mark. Detta för
att säkerställa att inte några värdefulla träd fälls.

Information
Utnyttjandegrad och begränsningar
Hur mycket som får bebyggas regleras genom exploateringsgrad och prickad mark som innebär att marken inte
får bebyggas. e000 beskriver hur stor del av marken som får
bebyggas inom respektive egenskapsgräns. Utöver största
byggnadsarea tillåts 65 m2 parkeringsgarage med körbart
bjälklag genom bestämmelsen e2 , detta då det ﬁnns en viss
ﬂexibilitet hur byggnaderna hamnar i förhållande till byggrätten för garage mellan byggnaderna. På prickad mark får inte
marken bebyggas med undantag för komplementsbyggnader
på de platser som inte är markerade med n1 eller f3. Cirklad
mark betyder att marken får byggas under med ett körbart
bjälklag, för att möjliggöra för parkeringsgarage under.

Mark och vegetation
n1 är utsatt för att säkerställa att naturmark bevaras på kvartersmark. Bestämmelsen n 2 har placerats för att säkerställa
att gården på Område 2 anpassas och möter kullens terräng.
n3 betyder att träd inte får fällas. Detta för att träden i dessa
områden i möjligaste mån ska bevaras.

Utformning av kvartersmark
Inom planområdet begränsas byggnadernas höjder genom
totalhöjd över nollplanet, alltså den höjd över den nivå som
höjdsystemet utgår ifrån vilket i princip är havsytans nivå.
Taken ska utformas med sadeltak med en takvinkel mellan
42-48 grader för att samspråka med beﬁntlig bebyggelse.
Takkupor med en maximal höjd av 40 % av byggnadens
takhöjd tillåts på 40 % av byggnadens längd. På Område 1
får trapphus och hiss anordnas på den cirklade marken, och
loftgångar med ett maximal djup på 2,5 meter får anordnas.
Mot det gröna släppet på Område 2 tillåts inte balkonger
ovan prickad mark för att bevara öppenheten i släppet och
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Det ska ﬁnnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark. 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.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om Vision 2025 som
beskriver hur Borås Stad vill utvecklas och vara i framtiden.
Det handlar bland annat om att Borås ska vara en plats där
många människor möts, alla ska ta ansvar för barn och unga,
företagen ska växa genom att samarbeta och Borås centrum
ska bli livligare med ﬂer bostäder. Detaljplanen bidrar till
visionen genom att möjliggöra byggande av bostäder med
blandade upplåtelseformer.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Två av samhällsbyggnadsmålen som gynnas genom detaljplanen är
»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.
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Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:
»

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Behovsbedömning

»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts.

»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det ﬁnnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

I behovsbedömningen har det framkommit att följande
frågor är viktiga att belysa i planarbetet:

En del i planens norra område har klass III, "höga naturvärden" i grönområdesplanen och ska så långt möjligt värnas
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Den nya ÖP:n är på remiss för tillfället, men planen följer
de mål som ﬁnns i den om förtätning av staden, bostäder
i närhet till grönområden och en blandning av hyres- och
bostadsrätter. Bl.a. står det "förtätning innebär inte automatiskt att grönytor går förlorade; tvärtom ﬁnns det goda
möjligheter att kompensera, ersätta eller till och med utveckla
beﬁntliga grönområden i närheten på lämpliga ytor."

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 de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. Följande
mål bedöms vara relevant för planen: ”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.”

Bostadsbyggnadsprogram
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.

»

Kompensation för förlorad natur

»

Byggnadshöjd

»

Buller från järnvägen

»

Solstudie

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består i huvudsak av fastigheten Norrmalm
1:1, men även av en mindre fastighet, Knapen 1 samt del
av fastigheten Marsken 9. Kommunen äger fastigheterna
Norrmalm 1:1 och Knapen 1 medan Marsken 9 ägs av AB
Bostäder i Borås.
Nya fastigheter bildas genom att de ytor som planläggs som
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.
Knapen 1 kan genom fastighetsreglering ombildas att utgöra
den yta som läggs ut som E-område för teknisk anläggning.
Den del av Marsken 9 som ska utgöra allmän plats ska
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet
Norrmalm 1:1.
Den del av Norrmalm 1:1, som angränsar till Marsken 9,
som ska utgöra kvartersmark, ska genom fastighetsreglering
övergå till AB Bostäders fastighet Marsken 9.

Ansvarsfördelning
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning och att ca 100 nya bostäder kan byggas med blandade
upplåtelseformer.
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Inom kvartersmark gäller att respektive fastighetsägare
ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen fastighet.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Kommunen ansvarar för utförande samt framtida drift och
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Mark som tillfaller Borås Stad
Mark som tillfaller AB Bostäder
Tomtgräns
Ny vägkant

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, ﬂytt av transformatorstation och eventuellt ledningar samt förrättningskostnader regleras i samband med att kommunen och Peab
Markutveckling AB tecknar köpekontrakt.

Park

Marsken
9

Fastighetsreglering av Marsken 9 och Norrmalm 1:1.

underhåll av allmänna platser (lokalgata, gångstigar och
natur) inom planområdet. Kommunen kan, i samband med
att marken säljs, överlåta ansvaret för att utföra åtgärder på
allmän plats till köparen.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme
samt avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för allmänna
anläggningar för el.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Peab
Markutveckling AB. Avtalet innebär att Peab har ensamrätt
att förbereda exploatering och förhandla med kommunen om
förvärv av de områden där nya byggrätter föreslås.
Avsikten är att kommunen och Peab Markutveckling AB ska
teckna ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet
kan förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och
ﬁnansiering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation
av lokalgator och gångvägar, iordningställande av naturmark
mm.
En överenskommelse om fastighetsreglering ska träffas
mellan kommunen och AB Bostäder för att reglera marköverlåtelser mellan fastigheten Norrmalm 1:1 och Marken 9
(se bild ovanför).
Marken där transformatorstationen ska placeras kan upplåtas
av kommunen till Borås Elnät genom arrende.

Ekonomi
Grundprincipen för ﬁnansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering.
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Norrmalm 1:1 som detaljplanen medför.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan
Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd den 11 mars 1948
upphävs för kvarteret Knapen, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»

är förenlig med översiktsplanen

»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse

»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Bullerutredning (Gärdhagen Akustik, 2017-04-26).

»

Geoteknisk utredning (COWI, 2017-03-30).

»

Naturvärdesinventering (COWI, 2017-04-10).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Jonatan Westlin
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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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.

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
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

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

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 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.
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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

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Kompletterande yttrande över detaljplan för Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
En ny planskild övergång behöver utredas och kostnadsbedömas i det fortsatta planarbetet. En eventuell ny järnvägsövergång ska ingå i exploateringsavtalet och planområdet kan då behöva ses över.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0437 214
Handläggare: Sebastian Andersson, 033-357098
Datum/avdelningschef: 2017-10-09 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-10-23

Dnr 2017/KS0437
BN 2017-804

Strategisk samhällsplanering/Mark & exploatering
Handläggare: Sebastian Andersson/Johannes Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Kompletterande samrådsyttrande över detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, förskola samt centrumverksamheter i
Tosseryd. Kommunstyrelsen yttrade sig 2017-09-18 över samrådet. Detta är ett kompletterande yttrande med anledning av att Trafikverket har inkommit med nya synpunkter på planförslaget.
I Trafikverkets kompletterande yttrande framgår att det pågår ett projekt för fjärrstyrning utmed Älvsborgsbanan. Det innebär att flera järnvägsövergångar ses över och att
vissa kommer stängas av säkerhetsskäl, däribland övergången vid Etikettfabriken som
idag är den som ligger närmast Tosseryd. Enligt Trafikverket kan kommunen bekosta
en ny planskild övergång, denna behöver inte ligga i samma läge som den befintliga.
Öresjö är ett av Borås viktigaste områden för fritidsaktiviteter och friluftsliv. Tillgänglighet till sjön är av stor betydelse för människors rekreationsmöjligheter. Med tanke
på planförslagets många bostäder och att befintlig övergång är den närmaste vägen
ner till Öresjö, kan en övergång behöva finnas även i framtiden.
Frågan om en ny planskild övergång behöver därför utredas och kostnadsbedömas i
det fortsatta planarbetet. Om detaljplanen medför att en ny järnvägsövergång behöver
anläggas ska denna åtgärd ingå i exploateringsavtalet och planområdet behöver då
eventuellt utökas.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

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

Järnvägsövergång
Etikettfabriken Tosseryd

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Kristineberg, Gisseberget 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

2017-10-10
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-10-11
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0415 214
Handläggare: Sebastian Andersson, 033-357098
Datum/avdelningschef: 2017-10-10 /bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-10-23

Dnr 2017/KS0415
BN 2017-862

Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1
Förslaget innebär en förtätning utmed ett strategiskt viktigt stråk med god kollektivtrafikförsörjning och bra gång- och cykelmöjligheter till centrala Borås. Bostadsförtätning i sådana stråk stärker förutsättningarna för mer gång-, cykel- och kollektivtrafiktrafik inom staden. Det är positivt för miljö, hälsa och trygghet och möjliggör utveckling av småskalig lokal service. Ur socialt perspektiv är det positivt med ett bostadstillskott på Kristineberg. Det bidrar till att binda samman stråket mellan stadskärnan och de södra delarna av staden.
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att
ändra planen i enlighet med förslaget. Planarbetet behöver samordnas med ombyggnad av befintlig förskola samt möjliggöra för övriga offentliga verksamheter att finnas
kvar. Verksamheterna kan behöva inrymmas i tillkommande byggnader, och eventuellt kan planområdets omfattning påverkas. Planarbetet behöver ske i nära samarbete
med Lokalförsörjningsförvaltningen och andra berörda förvaltningar.
I övrigt är det viktigt att planen tar tillvara på områdets potential genom att noga studera skala, gestaltning och placering av bebyggelsen.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

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

