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Nr 68
Revidering av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förbundsordning på grund av övertagande av
ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
2014-06-16

Dnr 2013/KS0706 015

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) ligger idag på respektive medlemskommun.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har
avtal med respektive medlemskommun som innebär att
SÄRF handlägger och beslutar i ärenden medan respektive
”samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring, debitering, utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna
tillstånd.
Efter samråd med respektive medlemskommun har
SÄRF:s direktion 2013-10-25 tagit beslut om att SÄRF
i förbundsmedlemmarnas ställe fullföljer de skyldigheter
som åvilar kommunerna enligt denna lag. Protokollsutdrag bifogas.

En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela
ansvaret för LBE är att förändringarna skrivs in i SÄRF:s
förbundsordning och fastställs av respektive Kommunfullmäktige. Förändringen innebär en mindre justering i
texten i § 3.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Till Bollebygds kommun
Borås Stad
Marks kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
2013-11-11

Förändring av SÄRF:s förbundsordning p g a övertagande av
ansvar enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) ligger idag på respektive medlemskommun.
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) har avtal
med respektive medlemskommun som innebär att SÄRF
handlägger och beslutar i ärenden medan respektive “samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring, debitering,
utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna tillstånd.
Efter samråd med respektive medlemskommun har
SÄRF:s direktion 2013-10-25 tagit beslut om att SÄRF
i förbundsmedlemmarnas ställe fullföljer de skyldigheter
som åvilar kommunerna enligt denna lag. Protokollsutdrag bifogas.
En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela
ansvaret för LBE är att förändringarna skrivs in i SÄRF:s
förbundsordning och fastställs av respektive kommunfullmäktige. Förändringen innebär en mindre justering av
texten i § 3. Bifogar förbundsordning med reviderad text
för er vidare handläggning och beslut.
Avtal med respektive medlemskommun upphör att gälla
efter det att samtliga kommunfullmäktige har fastställt
den reviderade förbundsordningen.
Med vänlig hälsning
SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Sven-Åke Johansson
Räddningschef
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Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen
Protokollsutdrag 2013-10-25

§ 39
Övertagande av ansvar enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva varor ligger idag på respektive medlemskommun.
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) har avtal
med respektive medlemskommun som innebär att SÄRF
handlägger och beslutar i ärenden medan respektive “samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring, debitering,
utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna tillstånd.
I samförstånd med respektive medlemskommun föreslås
att SÄRF tar över hela tillståndshanteringen för brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) från och med den
1 januari 2014.

Direktionen beslutar enhälligt
att	i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor och förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
att	ändra texten i SÄRF:s förbundsordning enligt ovan
att	skicka förbundsordningen till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för fastställelse
att	säga upp befintliga avtal med respektive medlemskommun.
Vid protokollet
Susanne Kling
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Förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förslag revidering § 3 enligt direktionens
beslut 2013-10-25
Antagen: 2009-09-25
Gäller from: 2010-01-01

§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Förbundet har sitt säte i Borås.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Bollebygds, Borås,
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.

§ 3 Ändamål
Bastjänster

Kommunalförbundet ansvarar för
•	att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor samt enligt förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor.
•	att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter kring tillsyn som åvilar kommunerna enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
Ändras till
•	att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor och förordningen
(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
•	att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna avseende information
till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Om någon kommun önskar en högre nivå av bastjänster
än av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram
skall kommunalförbundet åt kommunen fullgöra sådana
uppgifter. Betalning för sådana nivåhöjande insatser regleras i § 12.

Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande
verksamhetsområden:
•	Kommunernas krisberedskap enligt bestämmelserna i
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. Uppgifterna för kommunalförbundet
avser i huvudsak stöd till kommunledningen inom
områdena utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och
planering. Under händelser och kriser kan stödet avse
stabsarbete, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, transportstöd, sambandsstöd etc. Uppgifterna
skall närmare anges i handlingsprogram (motsvarande)
efter samråd med respektive kommun.
•	Kommunernas plan och byggverksamhet enligt planoch bygglagen (1987:10). Kommunalförbundet biträder
kommunerna i kommunernas planprocess genom att
tidigt medverka i planfrågor samt utgöra remissinstans
i planfrågor. Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess främst vad avser
granskning av bygglovs- och bygganmälansärenden
samt medverkan i byggsamråd.
•	Kommunernas psykiska och sociala omhändertagande
efter olyckor, kriser eller extra ordinära händelser (ex
POSOM-verksamhet)

Särskilda uppgifter

I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänstema
ovan, rätten att utföra andra uppgifter som ansluter till
ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till
säkerhet och trygghet i kommunerna. Dessa är främst
följande:
• Restvärdesräddning
• Larmförmedling
• Vattendykning
•	Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet
•	Teknisk service m m hänförlig till räddningstjänstens
verksamhetsområde
•	Beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det
kommunala ansvarsområdet
Dessa uppgifter skall i förekommande fall regleras genom
avtal med de aktörer som efterfrågar tjänsterna.
Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor
som är relaterade till lagstiftning och uppgifter i § 3.
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Avgränsningar

Ytterligare uppdrag kan ej åläggas kommunalförbundet
utan godkännande av fullmäktige i respektive medlemskommun.

§ 4 Varaktighet

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen.
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.

§ 8 Initiativrätt
§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1
till förbundsordningen.

Ärenden i direktionen får väckas av
• ledamot i direktionen
•	förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

§ 9 Närvarorätt
§ 6 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen utgör gemensam räddningsnämnd
för förbundsmedlemmarna.

Direktionen avgör i vilka fall någon som inte är ledamot
eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra
sig vid direktionens sammanträden.

Direktionen skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Bollebygds kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Borås kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare.
Mark kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare
Svenljunga kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Tranemo kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Ulricehamns kommun utser 1 ledamot och l ersättare.

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen
skall vara offentligt. Offentlighet vid budgetsammanträdet
regleras i § 13.

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr o m den 1 januari året efter det att
val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden
av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall
anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom skall anslag dessutom ske på varje medlemskommuns
anslagstavla.

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och
ersättare i förbundsdirektionen skall 3 kap 23 § och 4 kap
23a § 1 st kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande från Borås Stad och vice ordförande från
övriga kommuner.

§ 10 A
 nslag av kungörelse och andra
tillkännagivanden

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten skall
fastställas skall anslås på förbundets anslagstavla och för
kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.

Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet.

§ 11 Andel i tillgångar och skulder

§ 7 Revisorer

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med angiven fördelningsgrund.

Kommunalförbundet skall ha sex revisorer.
Medlemskommunerna utser en revisor var.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.
B 504

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar enligt § 12
bastjänster.

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

kommunfullmäktiges handlingar | 14 Augusti 2014

§ 12 Kostnadsfördelning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall,
i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom
bidrag från förbundsmedlemmarna.

Bastjänster

Kostnaderna för bastjänster skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att Bollebygds kommun betalar
5,08 %, Borås stad 49,78 %, Marks kommun 20,25 %,
Svenljunga kommun 6,12 %, Tranemo kommun 6,79 %
och Ulricehamns kommun 11,98 %. Denna fördelning av
kostnaderna för bastjänster ska ligga fast till utgången av
år 2012.

Särskilda tjänster

Målsättningen är att budgeten för nästkommande år skall
fastställas av direktionen före september månads utgång.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för
den kommande treårsperioden.
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet skall utfärdas.

§ 14 Planeringsprocess
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den
förebyggande verksamheten och handlingsprogram för
räddningstjänsten.
Handlingsprogrammen skall upprättas i samverkan med
förbundsmedlemmarna.

Om kommunalförbundet på begäran av kommun enligt
§ 3 utför nivåhöj ande insatser utöver vad som följer från
av kommunalförbundet beslutade handlingsprogram skall
kostnaderna för sådana insatser betalas av vederbörande
kommun.

Förändringar och tillägg till planerna skall också beredas i
samverkan med förbundsmedlemmarna.

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda uppgifter enligt § 3 till någon eller några av förbundsmedlemmarna skall sådana särskilda uppgifter ersättas fullt ut.

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad
då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar
och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet,
om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna eljest
godkänt.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om
godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i § 11.

§ 15 Utträde

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 16 Likvidation och upplösning

Vid stora räddningsinsatser svarar den drabbade kommunen för kostnader som överstiger den kommunala självrisken för statlig ersättning.

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt § 15 är
till ända, skall förbundet träda i likvidation.

§ 13 Budgetprocess
Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de
riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Ambitionen är
att sådana ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna
lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 11 § tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets
egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller
på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som
likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin
förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en
redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden.
Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta
och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna
skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

§ 17 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om
parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i
domstol.

§ 18 Arvoden
Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer skall utgå enligt den största kommunens
arvodesbestämmelser.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas
av direktionen och fastställas av förbundsmedlemmarnas
kommunfullmäktige.

§ 20 Ny medlem
Inträde av ny medlem behandlas enligt § 19.
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Nr 69
Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för
”Riktlinjer för skolledning”
2014-06-16

Dnr 2014/KS0500 610

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Norr, som ansvarar för kommungemensamma frågor för förskola och skola, har den 25 maj
2014 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om utökning av kommunbidrag för att finansiera den utökning av
det administrativa stödet till rektorerna som följer av att
nämnden antagit ”Borås Stads riktlinjer för skolledning”.
I princip skall resurstilldelningen avgöras av Kommunfullmäktige i beslutet om årsbudget. Möjlighet skall finnas att
utifrån en totalbild av behoven göra erforderliga prioriteringar mellan kommunens olika verksamheter. I detta fall,
när resursbehov för en enstaka verksamhet behandlas för
sig, går det inte att fullt ut följa denna princip, vilket är
olyckligt. Dessutom tilldelas normalt inte en delverksamhet resurser direkt av Kommunfullmäktige utan detta är
en uppgift för respektive nämnd inom ramen för sin totala
resurstilldelning.
Men i vissa undantagsfall kan det vara försvarbart att göra
ett avsteg från principen. De nya riktlinjerna för skolledning är ett resultat av ett omfattande arbete att finna
former för att förbättra resultaten i grundskolan. Kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt att ge den ekonomiska förutsättningen för denna förändring av rektorsorganisationen för att nå syftet med att förbättra resultaten.
Kommunstyrelsen förslår därför att Kommunfullmäktige
skall öka kommunbidragen för 2014 till stadsdelsnämnderna med 3 mnkr.

Kommunstyrelsen är medveten om att helårseffekten
av förslaget är 6 mnkr. I fortsättningen kommer denna
kostnad att få inrymmas inom ramen för de totala kommunbidrag som tilldelas stadsdelsnämnderna. Det handlar
alltså inte på sikt om någon centralt beslutad särskild resurstilldelning till just ledningsorganisationen. Resurstilldelningen till olika delverksamheter är ett samspel mellan
nämnden och förvaltningen efter de regler som nämnden
fastställer.
I enlighet med stadsdelsnämndens förslag föreslår Kommunstyrelsen att kommunbidragsökningen fördelas mellan stadsdelsnämnderna efter samma beräkningsmodell
som användes vid beslutet om kommunbidrag för 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 tkr till
Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 tkr till Stadsdelsnämnden Väster och 1 075 tkr till Stadsdelsnämnden Öster.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen
2014-05-26

Finansiering av Riktlinjer
för skolledning

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet innebär en ramförstärkning om 6 mkr på helår
till område skola.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker ärendet och översänder
detsamma till Kommunstyrelsen.

Ärendet
Borås Stads riktlinjer för skolledning, beslutade 29 april:
…de ska stödja rektors ansvar för elevers lärande och
göra det möjligt för rektor att arbeta efter det givna
uppdraget.
Riktlinjerna ska tillsammans med uppdraget för rektor
skapa bättre förutsättningar för Borås Stad att vara en
attraktiv arbetsgivare för rektorer, och bidra till ökad
måluppfyllelse för eleverna.
Rektor ansvarar för och äger sin inre organisation.
Rektor ska vara pedagogisk ledare och måste därför
använda de möjligheter till delegation som finns.
Rektor leder enheten eller enheterna och ansvarar själv
för att skapa sig det administrativa stöd som krävs för
att arbeta efter Instruktion för rektor i förskoleklass,
fritidshem, grundskola och grundsärskola i Borås Stad.
Rektor får successivt ökat ansvar för de tillgängliga
ekonomiska resurserna, för att inom dessa ramar kunna
fatta de beslut som krävs för eleverna på skolan.
För att rektor ska få möjlighet att arbeta enligt Borås
Stads instruktion för rektor och Borås Stads riktlinjer för
skolledning krävs att ytterligare medel tillförs resursfördelningsmodellen, 6 mnkr på helår vilket innebär 3 mnkr
hösten 2014. Dessa medel är en ramförstärkning till området skola och fördelas enligt resursfördelningsmodellen.
Respektive rektor förfogar sedan fullt ut över sin budget
och tillskapar sig det stöd som krävs för att kunna arbeta
enligt Borås Stads instruktion för rektor.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
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På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Ärendet berör barn och unga nu och i framtiden såväl direkt som indirekt utifrån att rektors möjligheter att arbeta
enligt Borås Stads instruktion för rektor är avgörande för
elevernas kunskapsutveckling.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening i
detta ärende. Däremot har barn och elever fått uttrycka
sin mening i processen Lust att lära, som ärendet är en del
av.

Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas av ärendet utifrån att
rektors möjligheter att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens mål är i fokus.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsbevakning finns med som en del i processen
Lust att lära.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2014-05-20.
Samverkan vid Kommungemensamt LSG, 2014-05-16.

Remissinstans
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar till Riktlinjer för
skolledning angett att en förutsättning för genomförande
är en ekonomisk förstärkning till området skola.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Annika Andersson
Ordförande 		
Tf stadsdelschef
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Nr 70
Sociala investeringar 2014
2014-06-16

Dnr 2014/KS0239 759

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt i september 2013 att införa
sociala investeringar och har avsatt 20 miljoner kronor i
syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga
negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen som
kan få ta del av dessa medel under 2014 är barn och unga.
Stadens tre rapporter från projekt Smart ekonomi

(inom projekt Hållbar jämställdhet) används som metodoch analysunderlag samt inspirationsmaterial.
Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, dvs metoder och modeller som hjälper till att beskriva komplexa
händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån
social, ekologisk och ekonomisk dimension samt till olika
perspektiv (t ex genus, ålder, geografiska områden) för att
nå långsiktighet och hållbarhet. Samverkan över gränser är
en nyckelfaktor.

Lärandeperspektivet
För att lyckas med sociala investeringar krävs samverkan
med högskola/universitetpå tre nivåer:
1. Utvärderingsverkstad
2. Följeforskning
3. Utvärdering
De projekt som godkänns och godkänns med olika förbehåll, bör alla ingå i en Utvärderingsverkstad. Där kan
projekten från start tydliggöra sin projektansökan, arbeta
med syfte och mål, påbörja utvärderingsmetod redan från
början, välja analysmetoder och mätmetod, reflektera,
möta forskare, etc.
Arbetsformen tillsammans med högskola/universitet bör
ske i interaktiv form där forskare och praktiker möts och
samarbetar vertikalt för gemensam kunskapsutveckling
och erfarenhetsutbyte.

En kort beskrivning samt bedömning av
de fem projekt som ansökt om medel
1. Inkludering och framtidstro för barn och unga

Stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr, Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden, Fritidsoch folkhälsonämnden samt Sociala omsorgsnämnden söker tillsammans 15
miljoner kronor (exkl högskolans/universitetets insats).
Syfte: Utveckla nya metoder och arbetssätt i samverkan
mellan sju förvaltningar.
Effekter: Alla barn och unga ska klara skolan vilket på
sikt ger minskad ungdomsbrottslighet, minskad arbetslöshet och minskat försörjningsstöd.
Mål: Bättre hälsa, större psykiskt välbefinnande, godkända betyg i nian och gymnasiet, bättre språkutveckling,
mer deltagande i kultur-, förenings- och idrottslivet samt
insatser till arbetslösa vårdnadshavare.
Mäta: -

Beredningsgruppens bedömning och
motivering:
Projektet föreslås göra en förstudie som tydliggör ansökans syfte och mål. Projektet saknar en nulägesanalys och
samverkansprocesser som beskriver hur förvaltningarna
ska arbeta gränsöverskridande. Det saknas en beskrivning
för hur ansökta medel och uppsatta mål ska fördelas inom
projektet, vad som redan görs idag i ordinarie verksamhet
samt hur det ”nya och gamla” kan samordnas och förnyas/
förbättras. Det saknas en beskrivning av vad som ska
mätas och effekterna av det.

2.

Projekt Lantis

Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med 4H,
Arbetslivsförvaltningen, Kulturnämnden, Arbetsförmedlingen, Borås Energi och Miljö samt AB Bostäder ansöker
om 4,7 miljoner kronor (exkl högskolans/universitetets
insats).
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Syfte: Syftet med projektet är att låta barn besöka en
lantgård/besöksgård och få förståelse och kunskap om hur
mat produceras, vikten av odlingslandskap, hur kretsloppet fungerar samt att vuxna nysvenskar får språkträning
och via praktikplats få arbetslivserfarenhet. Ett ytterligare
syfte är att ta fram mätmetoder för miljöpåverkan utifrån
ett ekonomiskt perspektiv.
Effekter: Att få hållbar miljö och sundare livsstil via
kunskap och medvetenhet om kretsloppstänk samt utifrån
ett samhällsperspektiv skapa en mötesplats för nyanlända
vuxna som leder till arbete.
Mål: Barn och unga får ett kretsloppstänk, godkända
betyg i naturvetenskapliga ämnen och vuxna får språkträning då olika kulturer och generationer möts på besöksgården.
Mäta: Följa Välfärdsbokslutet, hälsa och t ex minskad
nedskräpning.

Beredningsgruppens bedömning och
motivering:
Projektet föreslås återkomma med en tydligare ansökan.
Projektet föreslås samverka med Navet. I ansökan saknas
tydliga mål och en beskrivning på vad som ska mätas och
förväntade effekter som följd. Det saknas utlåtande från
angivna samarbetspartners och deras insatser.

3. P
 raktik och utvecklingsanställningar för unga
vuxna med funktionsnedsättning

Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Kulturförvaltningen och Komvux ansöker om 3,7 miljoner kronor (exkl
högskolan/universitetets insats).
Syfte: Skapa mötesplatser för unga 20-29 år med funktionshinder långt ifrån arbetsmarknaden. Via konceptet
”Ung till Ung” erbjuda arbetslösa, lågutbildade med
försörjningsstöd en meningsfull väg in i samhället.
Effekter: Minskad psykisk ohälsa, minskat försörjningsstöd, minskad brottslighet och minskad sjukvård (psykiatri, missbruk, etc).
Mål: Ge ungdomar vägledning, utbildning, praktik, arbetslivserfarenhet, socialt stöd och utvecklingsanställning
som ska leda till vidare studier eller arbete.
Mäta: Kortsiktigt: Antal som lämnar försörjningsstöd,
antal som kommer i praktik/studier/arbete. Långsiktigt:
Hitta mätmetoder för livskvalitet via högskola/universitet.
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Beredningsgruppens bedömning och
motivering
Projektet föreslås återkomma med en större tydlighet på
mätbarhet. Projektet föreslås samverka med FOU Sjuhärad
Välfärd som också vänder sig till denna målgrupp. Projektet behöver förtydliga vilken metodik som ska användas
och vad som ska mätas och effekterna av det. Det är viktigt att en nulägesanalys görs som kan följas under projekttiden. Det är viktigt att klargöra involverade samverkanspartners medverkan och insatser i projektplanen.

4. M
 odersmålsstöd – särskild satsning på ej läsoch skrivkunniga vuxna aktuella för Sfi

Arbetslivsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden ansöker om 1,3 miljoner kronor (exkl högskolan/universitetets insats).
Syfte: Ett hundratal personer behöver lära sig att läsa och
skriva på sitt eget modersmål för att kunna lära sig svenska. Idag är det framförallt språken dari och somaliska.
Effekter: Minskad hälsoklyfta, inträde på arbetsmarknaden, minskat försörjningsstöd samt att barnen i dessa
familjer klarar grundskolan.
Mål: Via föräldrarnas kunskap lär sig barnen vikten av
skolan och klarar grundskolan.
Mäta: studietid. Antal personer som går vidare till studier/
praktik/arbete. Tiden från start med modersmålsstöd till
inträde på arbetsmarknaden. Barnens skolresultat över tid.

Beredningsgruppens bedömning och
motivering
Projektet föreslås godkännas. Projektet behöver förtydliga
mätmetoder och effekter av vad som mäts. Projektet behöver beskriva hur denna satsning ska implementeras och i
vilka former som det ska kvarleva efter projekttiden.

5. F
 yra delprojekt- reflexvästar, broddar,
belysningsprojekt samt cityvärdar

Tekniska nämnden tillsammans med Västtrafik, Arbetsförmedlingen, Parkeringsbolaget och Arbetslivsförvaltningen ansöker om 3,6 miljoner kronor (exkl högskolan/
universitetets insats).
Syfte: De olika delprojekten har olika syften. Alla delprojekten handlar dock om trygghet och säkerhet och har
ett genusperspektiv. Reflexvästar vänder sig till barn och
unga för att synas i trafiken. Broddar vänder sig till äldre
för att minska fallskador. Belysningsprojektet handlar om
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tryggheten i stadsparken och Sinnenas park, för att både
unga och gamla ska kunna vistas och mötas i det offentliga rummet. Projekt cityvärdar handlar om en allmän
attitydpåverkan via samverkan med ovanbeskrivna samverkanspartners med målet att ha en ren, snygg och trygg
stad via värdskap.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Effekter: Cityvärdar – Förebygga brott som rån, droghandel och våldtäkter. Erbjuda långtidsarbetslösa anställning.

Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare förutsättningar för ett
genomförbart projekt:
• Inkludering och framtidstro för barn och unga
(sju nämnder), 150 000 kronor.

Mål: Cityvärdar – Ge arbete åt långtidsarbetslösa som via
värdskap skapar en trygg stad. Värdarna sköter enklare
renhållning, mindre beskärningsarbeten, samverkar med
Västtrafik, Jernhusen, Parkeringsbolaget, Turistbyrån samt
polisen.
Mäta:

Beredningsgruppens bedömning och
motivering:
Projektet föreslås avslås med motivering att det är för lite
koppling till målgruppen barn och unga samt att delprojekten kan förverkligas via ordinarie nämndbeslut.
• Delprojekt reflexvästar – delas ut idag.
• Delprojekt broddar – kan förverkligas via ett nämndbeslut.
• Delprojekt belysning – det är en ren investering och kan
förverkligas via nämndbeslut.
• Delprojekt cityvärdar – det görs redan idag.

Godkänna en projektansökan:
• Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och
Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner kronor
(exkl högskola/universitet).

Två projektansökningar behöver kompletteras med
en förtydligad ansökan angående mål och mätbarhet
innan de kan avgöras:
• Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga
med funktionsnedsättning (Fritids- och folkhälsonämnden).
• Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
• Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar,
broddar och cityvärdar (Tekniska nämnden).
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Separat bilaga
Projektansökan sociala investeringar 2014
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Nr 71
Borås Elnät AB:s affärsplan SplitVision 2015-2020
för stadsnätsutbyggnad
2014-06-16

Dnr 2014/KS0478 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Elnät AB har vid styrelsemöte 2014-05-22 beslutat
om Affärsplan Splitvision, en affärsplan för bolagets stadsnätsverksamhet avseende perioden 2015-2020 innebärande
omfattande investeringar i ett utbyggt stadsnät (se bilaga).
Beslutet underställs därför Kommunfullmäktige i enlighet
med bolagsordning och ägardirektiv.
Utgångspunkten i affärsplanen är regeringens mål att
90 % av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. I affärsplanen föreslår bolaget en utbyggnad av stadsnätet som skulle
nå ovanstående mål.

Utbyggnad av stadsnätet enligt Borås Elnäts
affärsplan

Affärsplanen innebär en investering under perioden 20152020 på cirka 405 mnkr, innehållande 410 km grävning
och anslutning av 17 800 hushåll. Borås stadsnät står för
en infrastruktur och ska vara ett öppet stadsnät, vilket
gör nätet tillgängligt för marknadens aktörer där olika
tjänsteleverantörer kan använda nätet för att nå ut med
sina tjänster.
För att klara en utbyggnad av stadsnätet i önskad takt
fram till 2020 påtalar bolaget vikten av att vara förutsägbar i arbetet mot olika intressenter. Det ökar chanserna
till samförläggning med andra infrastrukturbyggande
insatser. Samförläggningar ökar graden av effektivitet och
minskar upplevda störningar i samhället för grävningar.
Det är också viktigt med förutsägbarhet i arbetet med
olika entreprenörer och samarbetspartners vilka svarar för
en väsentlig del av utbyggnationen.
Affärsplanens tidplan bygger på att bolaget kan påbörja
arbetet under hösten 2014, för att redan under 2015
fiberansluta drygt 2 500 hushåll. Bolaget har indelat Borås
B 512

Stad i 29 olika delar vilka fördelats över perioden fram
till och med 2020. Tidplanen har gjorts i syfte att nå en
optimal fördelning utifrån såväl tekniska som kommersiella faktorer. Av affärsmässiga skäl namnger inte bolaget
områdena. Det går således inte att koppla planen till ett
geografiskt område eller ort.
Bolaget menar att stadsnätsverksamheten bedriven i enlighet med affärsplanen inte begränsar ägarens möjlighet
att långsiktigt styra och utveckla stadsnätsverksamheten
i nuvarande eller andra former. Ägaren har möjlighet att
under pågående utbyggnadsplan avbryta eller förändra
verksamhetens inriktning utan att de redan genomförda
investeringarna i fiberinfrastruktur förlorar i värde.
Investeringsnivån på totalt 405 mnkr ligger på mellan 69-91
mnkr årligen de fem första åren, 2015-2019. Under samma
period ansluts årligen mellan 2 500-4 000 hushåll och
grävningar på 63-95 km görs. Planen är att 2020 blir ett
mindre krävande investeringsår och kommer att tjäna som
en säkerhetsmarginal. 2020 planeras en investering på 27
mnkr där 900 hushåll ansluts och 39 km grävning utförs.
Utbyggnadsplanen är lagd utifrån det befintliga sammanbindande stadsnät som redan når alla orter/områden och
skulle se annorlunda ut om det befintliga nätets utgångspunkter inte vägdes in. Den ekonomiska bedömningen av
utbyggnaden görs därför samlat för hela affärsområdet och
inte som en separerad investeringskalkyl.
Den kraftiga utbyggnadsplanen påverkar initialt resultatet
negativt. Affärsområdet, inklusive såväl befintligt nät som
utbyggnad, förväntas redovisa årliga förluster 2015-2017
på 5-8 mnkr. Från och med 2018 går affärsområdet med
vinst och när utbyggnaden förväntas klar 2020 är ackumulerat resultat för affärsområdet 2015-2020 positivt.
Bolagets ekonomiska kalkyl är gjord utifrån bedömda
anslutningsgrader. Initialt bedöms en anslutningsgrad på
40 % av hushållen, för att sedan årligen få fler som ansluter sig fram till en anslutningsgrad på 95 % 6 år efter att
ett område fått fiber. På företagssidan görs bedömningen
att existerande marknad växer kontinuerligt med 10 % årligen, samt att det i de utbyggda delarna årligen nyansluts
10 kunder på svartfiber och 20 kunder på kapacitet. Priser
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i kalkylen är bedömda marknadsmässiga priser. I kalkylen
räknas med en ränta på 5 % och en 20-årig avskrivningstakt på infrastrukturen.

Bolagsordning och ägardirektiv

Affärsplanen ligger väl i linje med bolagets befintliga bolagsordning och ägardirektiv, och några ändringar i dessa
styrdokument behöver inte göras.
Av bolagsordningen från 2011 framgår att:
”Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att
driva datakommunikationsverksamhet, genom att bygga,
driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.”
Av ägardirektiven från 2011 framgår att bolaget ska:
”- v ara allmännyttig och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och verkar i Borås
Stad. Särskild vikt skall läggas vid att etablera ett nät för
elektronisk kommunikation som är långsiktigt hållbart
och anpassat för samhällets framtida behov och krav,
- skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig
till stadsnätet, för boende och verksamma att nyttja
stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera
via stadsnätet. Detta skall ske på konkurrensneutrala och
icke diskriminerande villkor,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan
nätoperatörer genom att tillhandahålla ett öppet och
konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation,
avseende svartfiber- och transmissionsprodukter samt
vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte att
generera vinst,
- sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan
tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en öppen
och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat
för multipla tjänsteleverantörer,”

Stadsnät för bredband – behålla eller sälja?

Sverige har drygt 160 kommunala stadsnät som har byggt
egna fibernät. Flera företag uppvaktar nu kommuner runt
om i landet med erbjudanden att ta över och utveckla de
kommunala stadsnäten och även påskynda fiberutbyggnaden på landsbygden. Frågan om att behålla eller sälja
stadsnätet för bredband är därför aktuell i stora delar av
landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
av den anledningen gått ut med information och råd till
kommunerna. Såväl SKL: s politiker i styrelsen, sam-

hällsbyggnadsberedningen, beredningen för tillväxt och
regional utveckling som SKL:s strategiska styrgrupp för
e-frågor bedömer att det är strategiskt att kommunerna
behåller sina stadsnät.
De kommunala fibernäten har bidragit till att Sverige idag
har världens bästa utbyggnad av 4G – det snabbaste mobila nätet som finns idag. Bredbandspriserna i Sverige är
också internationellt sett låga. Post- och Telestyrelsen har
visat att i kommuner där det finns öppna stadsnät och där
tjänsteleverantörer tillåts tävla om slutkunderna är priserna
20-30 % lägre än när det inte finns öppna stadsnät.
SKL menar att fibernät i grunden är en infrastruktur
som fungerar på liknande sätt som gator och vägar. Det
offentliga äger dom, privatpersoner och företag använder
dom. Att behålla makten över fibern, samt det rör som
fibern ligger i, är en strategisk fråga som ger stora fördelar
för kommunen. Fiberinfrastrukturen kommer att ha stor
betydelse för marknaden för tele- och datakommunikation
i hela landet och därmed för IT-utvecklingen och samhällsutvecklingen många år framöver. SKL menar därför
att det är oklokt för en kommun att avhända sig kontrollen över såväl utbyggnaden av fiberinfrastrukturen som
möjligheten att säkerställa att den tillhandahålls på öppna
och konkurrensneutrala villkor.

Kommunstyrelsens bedömning

Borås Elnät har ett tydligt uppdrag enligt bolagsordning
och ägardirektiv att bygga ut och utveckla stadsnätsinfrastrukturen. Affärsplanen ligger väl i linje med detta uppdrag. Kommunstyrelsen delar uppfattningen från SKL att
stadsnätet inte ska säljas ut. Dels är det strategiskt viktigt
att säkra kontrollen över denna infrastruktur. Dessutom är
det viktigt att säkerställa konkurrens i ett öppet nät, vilket
kan försvåras om en ensam privat aktör äger fibernätet.
Kommunstyrelsen bedömer att de affärsmässiga riskerna
finns i gjorda uppskattningar kring anslutningsgrad. Det
är svårt att veta hur stor del som ansluter sig, och i vilken
takt. Bolaget har bland annat utgått från hur anslutningen har sett ut i andra kommuner, och de jämförelser
som finns att tillgå visar på att de första årens bedömda
anslutningsgrad är relativt försiktigt satt. Däremot råder
en större osäkerhet om anslutningen blir så stor som 95 %
år 5-6. Dessutom påverkas anslutningsgraden av i vilken
utsträckning som andra aktörer kommer att verka på
marknaden. Att redan nu besluta om hela investeringsnivån skulle därför innebära en icke obetydlig risk.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska behålla
stadsnätet och att Borås Elnät ska påbörja utbyggnaden.
Men utvecklingen ska följas upp årligen i samband med
bolagets budget, och utbyggnadens omfattning och invesB 513
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teringsnivå ska bestämmas för ett år i taget i samband med
Kommunstyrelsens godkännande av bolagets budget. En
sådan stegvis beslutsprocess passar väl med affärsplanens
etappindelning och ger en nödvändig uppsikt över projektet samt en flexibilitet för bolag och ägare att vid behov
agera och förändra i utbyggnadsplanen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Elnät AB:s affärsplan SplitVision 2015-2020
godkänns, men Kommunstyrelsen ska årligen i samband med godkännande av bolagets budget besluta
om nästkommande års investeringsnivå för stadsnätsutbyggnaden.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Från Borås Elnät AB
Till Kommunfullmäktige
2014-05-22

Beslut om stadsnätsverksamhet
enligt affärsplan
Borås Elnät AB:s styrelse fattade vid styrelsemötet 201505-22 beslut om att fastställa bifogad affärsplan för bolagets stadsnätsverksamhet. I enlighet med bolagets ägardirektiv underställs styrelsens beslut Kommunfullmäktige.
Borås stadsnät har 2014 verkat som ett eget affärsområde inom Borås Elnät AB under 14 år. I samband med
konstruktionen av affärsområdet fastslog ägaren en sjuårig
plan för verksamhetens utveckling. Efter den inledande
sjuårsperioden genomfördes två ägarutredningar för att utreda verksamhetens juridiska och kommersiella förutsättningar. Utredningarna resulterade i nya ägardirektiv för
verksamheten från och med 2011 vilka också var starten
för avvecklingen av stadsnätets egna tjänster.
Den här affärsplanen spänner över perioden 2015–2020
och har utformats som ett långsiktigt styrmedel för stadsnätsverksamheten och i syfte att Borås Stad skall nå det av
regeringen fastslagna bredbandsmålet för 2020 enligt den
mätmetod som Post & Telestyrelsen tillämpar för uppföljning av arbetet mot målet.
Stadsnätets vision Porten till allt möjligt spelar på Borås
stadsnäts strävan att med ett öppet stadsnät byggt med
framtidssäker teknik, ge användarna tillgång till dagens
och morgondagens tjänster genom en konkurrensutsatt
marknadsplats.
Stadsnätets mission Tillträde till boråsarna speglar verksamhetens uppdrag att möjliggöra för marknadens olika
aktörer att använda stadsnätet för att nå kunder i Borås
och för boråsarna att få tillträde till marknadens bästa
tjänsteutbud.
En nyckel till framgång för stadsnätsverksamheten är att
vara förutsägbar i arbetet mot olika intressenter. Förutsägbarhet ökar chanserna till samförläggning med andra
infrastrukturbyggande parter i kommunen. Genom
samförläggningar ökar graden av effektivitet och upplevda
störningar i samhället orsakade av grävarbeten minskar.
Förutsägbarheten är också en nyckel i arbetet gentemot de
entreprenörer och samarbetspartners vilka svarar för en
väsentlig del av utbyggnationen.
I affärsplanen har Borås Stad delats in i tjugonio olika
delar vilka är fördelade över perioden fram till och med
2020. Investeringarna har räknats fram med utgångspunkt
i att samtliga hushåll i de tjugonio delområdena skall an-

B 514

kommunfullmäktiges handlingar | 14 Augusti 2014

slutas till stadsnätet. Möjligheten att ansluta till stadsnätet
för fastighetsägare skall utgå från kommersiella grunder
där en anslutning skall kunna erbjudas enligt marknadsmässiga priser och leveranstider, i enlighet med den definition som Post & Telestyrelsen använder.
Investeringarna beräknas vara mellan 32–90 mnkr årligen
under perioden och resultatmässigt förväntas stadsnätsverksamheten i sin helhet att åter generera en vinst under
2018. Resultatprognosen är baserad på en årlig ränta på
5 %. Borås Elnät AB betalar idag ungefär 2,5 % i räntekostnad.
Med vänlig hälsning
BORÅS ELNÄT AB
Tomas Nilsson		
Styrelseordförande

Håkan Engblom
Verkställande direktör

Affärsplan SplitVision
Sammanfattning
Borås stadsnät har 2014 verkat som ett eget affärsområde inom Borås Elnät AB under 14 år. I samband med
konstruktionen av affärsområdet fastslog ägaren en sjuårig
plan för verksamhetens utveckling. Efter den inledande
sjuårsperioden genomfördes två ägarutredningar för att utreda verksamhetens juridiska och kommersiella förutsättningar. Utredningarna resulterade i nya ägardirektiv för
verksamheten från och med 2011 vilka också var starten
för avvecklingen av stadsnätets egna tjänster.
Den här affärsplanen spänner över perioden 2015–2020
och har utformats som ett långsiktigt styrmedel för stadsnätsverksamheten och i syfte att Borås Stad skall nå det av
regeringen fastslagna bredbandsmålet för 2020 enligt den
mätmetod som Post & Telestyrelsen tillämpar för uppföljning av arbetet mot målet.
Stadsnätets vision Porten till allt möjligt spelar på Borås
stadsnäts strävan att med ett öppet stadsnät byggt med
framtidssäker teknik, ge användarna tillgång till dagens
och morgondagens tjänster genom en konkurrensutsatt
marknadsplats.
Stadsnätets mission Tillträde till boråsarna speglar verksamhetens uppdrag att möjliggöra för marknadens olika
aktörer att använda stadsnätet för att nå kunder i Borås
och för boråsarna att få tillträde till marknadens bästa
tjänsteutbud.
En nyckel till framgång för stadsnätsverksamheten är att
vara förutsägbar i arbetet mot olika intressenter. Förutsägbarhet ökar chanserna till samförläggning med andra
infrastrukturbyggande parter i kommunen. Genom
samförläggningar ökar graden av effektivitet och upplevda
störningar i samhället orsakade av grävarbeten minskar.
Förutsägbarheten är också en nyckel i arbetet gentemot de
entreprenörer och samarbetspartners vilka svarar för en
väsentlig del av utbyggnationen.
I affärsplanen har Borås Stad delats in i tjugonio olika
delar vilka är fördelade över perioden fram till och med
2020. Investeringarna har räknats fram med utgångspunkt
i att samtliga hushåll i de tjugonio delområdena skall anslutas till stadsnätet. Möjligheten att ansluta till stadsnätet
för fastighetsägare skall utgå från kommersiella grunder
där en anslutning skall kunna erbjudas enligt marknadsmässiga priser och leveranstider, i enlighet med den definition som Post & Telestyrelsen använder.
Investeringarna beräknas vara mellan 32–90 mnkr årligen
under perioden och resultatmässigt förväntas stadsnätsverksamheten i sin helhet att åter generera en vinst under
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2018. Resultatprognosen är baserad på en årlig ränta på
5 %. Borås Elnät AB betalar idag ungefär 2,5 % i räntekostnad.

Inledning
Bakgrund, mål och syfte med affärsplanen

Stadsnätet har sedan år 2000 bedrivits som ett affärsområde inom Borås Elnät AB. I samband med konstruktionen av affärsområdet fastslog ägaren en sjuårig plan för
verksamhetens utveckling. Stadsnätsverksamheten har
parallellt med framväxten av IT-samhället under perioden
utvecklats i snabb takt och fiberinfrastrukturens betydelse
och status i samhället har succesivt ökat. Under 2006 och
2008 genomfördes ägarutredningar för att utreda verksamhetens framtid utifrån den unga stadsnätsbranschens
juridiska och kommersiella spelregler. Utredningarna
resulterade i att nya ägardirektiv för stadsnätsverksamheten fastställdes vid bolagsstämman 2011. Parallellt med de
nya ägardirektiven påbörjades en förändring av verksamhetenes inriktning vilken innebar en övergång till att
uteslutande erbjuda ett öppet nät. Förändring innebar att
en avveckling av verksamhetens slutkundsprodukter under
varumärket Bornet inleddes.
Affärsplanen syftar till att för den kommande sexårsperioden med start 2015 fastställa en plan för verksamhetens
utveckling och för Borås Stad att nå det av regeringen fastslagna bredbandsmålet för 2020. Affärsplanen syftar även
till att klargöra med vilka verktyg stadsnätsverksamheten
skall driva utbyggnationen av fiberbaserade IT-infrastrukturen i Borås Stad.

Mer om affärsplanen
Affärsplanens disposition samt läsinstruktioner m m

Affärsplanen avser Borås stadsnät och är utformad för åren
2015-2020.
Affärsplanen utgår från de ägardirektiv som finns för
Borås Elnät AB i sin helhet och specifikt för stadsnätsverksamheten. Baserat på direktiven har långsiktiga mål
utformats utifrån ett perspektiv år 2020.
Affärsplanen har mot bakgrund av ägarstyrning och verksamhetens vision även formulerat operativa verksamhetsmål kopplade till fiberbyggnationen för att nå regeringens
bredbandsmål för år 2020.
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Metodik

Den aktuella affärsplanen har upprättats under vintern
2013/2014 med utgångspunkt från den affärsplan som har
styrt verksamheten under perioden 2012-2014. Affärsplanen har upprättats med stöd av flera olika funktioner
och resurser inom Borås stadsnäts organisation samt med
externt stöd i form av branschkonsulter som har deltagit i
arbetet i rådgivande syfte.

Förutsättningar och avgränsningar

Affärsplanen har upprättats med följande utgångspunkter:
• De juridiska förutsättningarna för att bedriva stadsnätsverksamhet förblir oförändrade under perioden vilken
affärsplanen omfattar.
• Verksamhetens ägarförhållanden och koncernorganisatoriska hemvist förblir oförändrade under perioden
vilken affärsplanen omfattar.
• Affärsplanen skall vara restriktiv med uppgifter som
kan vara kommersiellt känsliga.
Målgrupp

Syftet med affärsplanen är att utgöra ett styrdokument
för stadsnätsverksamheten varför primära målgrupper för
dokumentet är ägarrepresentanter och företagsledning.
Affärsplanen kommer under 2014 även att kompletteras
med gruppspecifika målsätningar för att utgöra ett redskap för affärsområdesledning och personal i planeringen
av verksamheten.
Utdrag ur affärsplanen kan även användas i relationer med
strategiska partners till exempel tjänsteleverantörer och
entreprenörer.

Dokumentansvar & Revision

Ansvar för dokumentet är affärsområdesansvarig för stadsnätsverksamheten. Årlig revision av affärsplanen skall ske
inför budgetarbetet med start år 2015.

Vision, långsiktiga mål &
Verksamhetsmål 2015-2020
Verksamhetens vision

Verksamheten har i samband med framtagningen av
varumärkesplattformen SplitVision formulerat en vision
stadsnätet. Visionen representerar syftet med stadsnätsverksamheten och pekar även på verksamhetens inriktning
i arbetet för att nå visionen.
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Vision
Porten till allt möjligt

Kärnvärden

Kärnvärdena utgör basen i Stadsnätverksamhetens erbjudande till stadsnätets olika typer av kunder. Kärnvärdena
hämtas i tre olika aspekter och tillsammans avser de göra
att erbjudandet uppfattas som det bästa.

Mission
Tillträde till boråsarna
Visions- och missionsformuleringarna används i dag i
stadsnätets marknadskommunikation och kommer fortsatt
att användas under perioden över vilken affärsplanen
omfattar. Syftet med att använda formuleringarna i marknadskommunikationen är att tydligt visa verksamhetens
karaktär och för att förstärka stadsnätets identitet på den
lokala marknaden.
Visionsformuleringen Porten till allt möjligt syftar på
att Borås stadsnät är ett öppet stadsnät, där användarna
av stadsnätet får tillgång till alla tjänster som är möjliga
att leverera till skillnad från ett nät med tjänster från en
och samma leverantör. Begreppet Allt möjligt syftar även
på att stadsnätet är framtidssäkert och därmed kan bära
framtidens tjänster. Begreppet Porten kan dels syfta på
användarnas fysiska bredbandsuttag till nätet men också
Borås stadsnät som en portal ut i den digitala världen och
alla de möjligheter som erbjuds där.

USP (Unique Selling Point) – Det som gör erbjudandet
unikt och särskiljer det från andra alternativ. Stadsnätet
verkar bara lokalt, av lokala människor med lokalkännedom och endast för att få lokala resultat som gynnar
boråsarna.
ESP (Emotional Selling Point) – Känslan i erbjudandet.
Som en oberoende nätägare utan bindningar till olika
tjänsteleverantörer kan stadsnätet med förtroende visa att
stadsnätet inte bedrivs med en dold agenda.
VSP (Visual Selling Point) – Basen i varumärket och
den grundläggande uppfattningen till att erbjudandet är
relevant. Fiberinfrastrukturen är i grunden det snabbaste
sättet människan känner till att flytta data på. Fiberinfrastrukturen utgör därigenom den infrastruktur som har
bäst förutsättningar att kunna hantera vad än framtidens
utvecklade teknik medför.

Missionsformuleringen Tillträde till boråsarna har dubbla
betydelser. Dels är det kopplat till Borås stadsnäts uppdrag
enligt ägardirektiven. Verksamheten syftar till att möjliggöra för marknadens olika aktörer att använda stadsnätet
för att nå sina kunder i Borås. Formuleringen …till boråsarna förtydligar att Borås stadsnäts uppdrag är kopplat
till Borås stad och dess invånare. Budskapet i missionsformuleringen innebär även att säkerställa att boråsarna har
tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.

KÄRNVÄRDEN
BORÅS STADSNÄT

OCH VI ÄR EN TRYGG INVESTERING
EFTERSOM VI ÄR FÖRBEREDDA FÖR MORGONDAGENS TEKNIK.

VSP: FRAMTIDSFÖRBERETT
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Bolagsordning och ägardirektiv

§4

Bolagsordningen, fastställd 2011-04-07, lyder som nedan
i utdrag:

Verksamheten skall skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens
olika aktörer att leverera via stadsnätet. Detta skall ske på
konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor.

... Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att
driva datakommunikationsverksamhet, genom att bygga,
driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.
Ägardirektiv, fastställda 2011-04-07, lyder som nedan i
utdrag:
§1

Verksamheten skall utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs med utgångspunkt från boende och
verksamma i Borås Stad samt utifrån behov inom offentlig
verksamhet.
§2

Verksamheten skall ta särskild hänsyn till Borås Stads
vision samt mål och planering för kommunens verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad
som en attraktiv kommun att bo och verka i.
§3

Verksamheten är allmännyttig och skall ha som mål
att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor
och verkar i Borås Stad. Särskild vikt skall läggas vid att
etablera ett nät för elektronisk kommunikation som är
långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida
behov och krav.
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§5

Verksamheten skall sänka tröskeln för samt etablera god
konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhandahålla
ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svartfiber- och transmissionsprodukter.
§6

Verksamheten skall sänka tröskeln för samt etablera god
konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform
för tjänster, dvs tillhandahålla till dessa aktörer ett öppet
stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer.
§7

Verksamheten skall ekonomiskt särredovisas och skall inte
ha som syfte att generera vinst.

dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer.
§ 7. Verksamheten skall ekonomiskt särredovisas och skall inte ha som syfte att generera vinst.
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Långsiktiga mål 2020

Långsiktiga mål 2020

ÖPPET NÄT

Boende och verksamma i Borås Stad har tillgång
till marknadens största utbud av tjänster.

MARKNAD

Samhällets tjänster har fri väg i
det öppna stadsnätet.

BORÅS
STADSNÄT

SAMHÄLLE

Stadsnätet når alla som bor och verkar
inom Borås Stad.

Stadsnätet utgör samhällets
viktigaste infrastruktur.

INFRASTRUKTUR

Stadsnätsverksamheten arbetar sedan 2010 mot fyra långsiktiga mål. I gränslandet mellan långsiktigheten i arbetet
med att bygga och anlägga en fysisk infrastruktur och
IT-branschen som präglas av snabb utveckling har de långsiktiga målen tjänat som ankare och överordnade principer
för dagliga beslut i verksamheten.
De långsiktiga målen är definierade utifrån fyra storheter.
Storheterna besvarar grundfrågan ”vad vi erbjuder, till
vem”. Borås stadsnät erbjuder två typer av huvudprodukter: Infrastruktur och öppet nät. Borås stadsnät har två
huvudsegment: Marknad och Samhälle.

• Marknad
Marknaden består av operatörer och tjänsteleverantörer
som använder stadsnätet men också fastighetsägare och
slutkunder som vill ha tillgång till de olika tjänsterna.
• Samhälle
Samhället är ett betydande segment för Borås stadsnät.
Stadsnätet tillgodoser samhällets behov av infrastruktur
och kommunikationstjänster.
Stadsnätet når alla som bor och verkar inom Borås
Stad.

• Infrastruktur
Borås stadsnät gör nätet tillgängligt för marknadens
aktörer och lokala kunder genom att erbjuda produkterna svartfiber och transmission. Borås stadsnät har en
tydlig och viktig roll som infrastrukturbyggare inom
Borås stad och skall säkerställa att kommunen och
dess invånare har tillgång till en långsiktig fiberoptisk
infrastruktur.

Alla som bor och verkar inom Borås stad omfattas av
stadsnätet och dess tjänsteutbud. Målet avser möjligheten
att fysiskt kunna ansluta till stadsnätet, även om inte alla
fastighetsägare inom tio år valt att ansluta sig. Väsentligt
att förtydliga är att stadsnätet (till skillnad från annan
infrastruktur) är och skall vara ett öppet och fiberoptiskt
bredbandsnät.

• Öppet nät
Borås stadsnät gör nätet tillgängligt för marknadens aktörer genom ett öppet nät där olika tjänsteleverantörer
kan använda nätet för att nå ut med sina tjänster.

Stadsnätet utgör samhällets viktigaste infrastruktur.

Betydelsen av väl fungerande kommunikation för såväl
marknaden som samhället ökar kontinuerligt. År 2020
betraktas stadsnätet som samhällets viktigaste infrastruktur. I det perspektivet har IT-infrastrukturen minst
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samma dignitet som infrastrukturer för vägar, el, vatten
och avlopp. Frågor kring stadsnätet är högt prioriterade
politiskt inom Borås Stad. Utvecklingen av stadsnätet är
en integrerad del i stadens utvecklingsarbete och samhällsplanering.

Boende och verksamma i Borås Stad har tillgång till
marknadens största utbud av tjänster.

Principen med ett öppet stadsnät är att externa tjänsteleverantörer har goda möjligheter att erbjuda sina olika
typer av tjänster via stadsnätet. Borås stadsnät säkerställer
ett bra utbud av olika tjänster samt står som garant för
att konkurrensen fungerar väl. Ju fler tjänster som finns
i stadsnätet, ju mer attraktiv är en anslutning till nätet.
Mångfalden och utbudet utgör kärnan i den samhällsnytta
stadsnätet tillför.

Samhällets tjänster har fri väg i det öppna
stadsnätet.

Borås stadsnät byggs av det lokala samhället för det lokala
samhället. Stadsnätet skall tillgodose de behov Borås stad
har att kommunicera med kommunens medlemmar. Det
finns inga hinder för olika samhällstjänster att kunna
transporteras via det öppna stadsnätet. Åtkomsten till
samhällstjänster är inte beroende av olika kommersiella
aktörers produkter och erbjudanden. Samhällets tjänster
har fri väg genom stadsnätet.

Strategier för att nå långsiktiga mål
Stadsnätet når alla som bor och verkar inom Borås
Stad.

Målet ställer höga krav på planering av och finansiering
för vidareutbyggnad av stadsnätet. Grundläggande strategier för att nå målet är:
• Stadsnätet skall utvecklas utifrån den lokala marknadens behov, dvs vara till direkt nytta för kommunen och
dess invånare;
• Utbyggnad skall ske utifrån ekonomiska principer som
gör att nyanslutningar kan ske och i möjligaste mån
självfinansieras inom ett rimligt och relevant tidsperspektiv;
• Planering skall ske med så god framförhållning som
möjligt, där möjligheter till samordning och samförläggning med andra infrastrukturbyggande parter kan
maximeras.
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Stadsnätet utgör samhällets viktigaste infrastruktur.

Målet nås genom att utbudet och omfattningen av de
tjänster som stadsnätet bär av det lokala samhället uppfattas som de viktigaste i vardagen. Borås stadsnät ansvarar
för att information om stadsnätet når samhällets alla delar
samt ta särskild hänsyn till Borås Stads vision, mål och
planering för kommunens verksamheter:
• Borås Stadsnät skall kontinuerligt ta del av och ha kunskap om Borås Stads vision och planering samt olika
verksamheters mål, utvecklingsprojekt och förändringsarbete;
• Borås Stadsnät skall basera långsiktig utbyggnad av
stadsnätet på ovan vision och mål. Borås Stadsnät skall
även verka för att stadsnätet och dess möjligheter får en
tydlig och naturlig del av Borås Stads utvecklingsarbete;
• Borås Stadsnät skall bistå med resurser och kompetens
för Borås Stads samhällsplanering;
• Borås Stadsnät skall ansvara för att kommunens beslutsfattare (såväl förtroendevalda som tjänstemän) informeras om stadsnätets löpande utveckling och ökade
betydelse.
Boende och verksamma i Borås Stad har tillgång till
marknadens största utbud av tjänster.

Målet innebär ett öppet stadsnät med en tjänsteplattform
som möjliggör för externa tjänsteleverantörer att nyttja
stadsnätet. Det innebär också ett målmedvetet arbete med
att genom dialog med tjänsteleverantörer möjliggöra en
ständig förbättring av tjänsteutbudet i stadsnätet.
• Borås Stadsnät skall aktivt verka för att utifrån ett
tjänsteleverantörsperspektiv göra stadsnätet så attraktivt
som möjligt. Det sker i första hand genom dialog med
tjänsteleverantörer och samarbete med andra stadsnät
inom regionen och nationellt;
• Borås Stadsnät skall bevaka möjligheterna att arbeta
med flera tjänstemäklare i stadsnätet samt delta i nationella samarbeten för tjänsteutveckling (t.ex. via Svenska
Stadsnätsföreningen);
• Borås Stadsnät skall säkerställa goda relationer med
olika tjänsteleverantörer och betrakta dem som nära
samarbetspartners till stadsnätet. Borås Stadsnät skall
verka lokalt som en aktiv part gentemot tjänsteleverantörerna för att möjliggöra högkvalitativa produkter till
Borås Stads invånare.
• Borås Stadsnät skall verka för sund och effektiv konkurrens genom att aktivt möjliggöra och påverka tjänsteleverantörer att vara aktiva marknadsaktörer på Borås
lokala marknad.
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Samhällets tjänster har fri väg i det öppna
stadsnätet.

Målet innebär att Borås Stadsnät tar ett särskilt ansvar för
att säkerställa att stadsnätet kan hantera samhällets tjänster på bästa sätt. Det innebär dels krav avseende nätets
tekniska plattform och dels krav avseende affärsmodell
och rollfördelning i stadsnätet.
• Borås Stadsnät skall vara ett öppet stadsnät, vilket säkerställer stadsnätets neutralitet gentemot icke-kommersiella tjänster såsom samhällets tjänster. Det innebär att
en slutkund aldrig måste välja en bestämd leverantörs
tjänst för att nå samhällets olika tjänster;
• Borås Stadsnät står som garant för framtida samhällstjänster som marknadens aktörer inte vill eller kan
leverera;
• Det fiberoptiska nätet planeras och utvecklas med hänsyn tagen till Borås Stads och övriga offentliga verksameters fysiska arbetsställen;
• Det aktiva bredbandsnätet skall anpassas prestanda- och
kvalitetsmässigt för att uppfylla kraven för samhällets
olika tjänster i dag och i framtiden.

Regeringens bredbandsmål för 2020
År 2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi
för Sverige. Strategins övergripande mål är att landet skall
ha bredband i världsklass. Strategin slår fast att för att nå
det övergripande målet om bredband i världsklass skall 90
% av landets hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s senast år 2020. Strategin fastställer
vidare att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter
att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service
via bredband.

Uppföljning av bredbandsmålet

Post & Telestyrelsen (PTS) har fått regeringens uppdrag
att följa upp arbetet mot bredbandsmålet. PTS rapporterar
löpande till regeringen med utgångspunkt i fem särskilda
insatsområden i bredbandsstrategin.
• Fungerande konkurrens – Regeringens bredbandsstrategi lyfter fram att dynamiska och effektiva marknader
bidrar till ekonomisk tillväxt, innovationer, teknisk
utveckling och en ökad tillgång till tjänster. Sådana väl
fungerande marknader gynnar såväl företag som konsumenter, då de ger mångfald och pressar priserna. Det
viktigaste medlet för att uppnå effektiva marknader är
en fungerande konkurrens mellan marknadens aktörer.
PTS arbete är i många avseenden inriktat på reglering
av den dominerande aktören TeliaSoneras olika roller på
bredbandsområdet.

• Offentliga aktörer på marknader – Bredbandsstrategin
beskriver hur offentliga aktörer har en betydande roll på
bredbandsmarknaden. Både som ägare till infrastruktur
för bredband, användare av IT och bredbandstjänster,
och som ansvariga för regional samt lokal planering
och utveckling. PTS använder två infallsvinklar på det
offentliga engagemanget inom bredbandsområdet. Dels
offentliga aktörer som leverantörer av infrastruktur och
dels kommunernas arbete med IT-infrastruktursprogram.
• Frekvensanvändning - Utbudet och användningen av
radiofrekvenser är i bredbandsstrategin en nyckelfråga
för den fortsatta utvecklingen av IT och elektronisk
kommunikation. Den främsta målsättningen för området är att skapa ett investeringsklimat som underlättar för ny teknik att spridas över landet och som leder
till att ett stort utbud av trådlösa tjänster når många
användare.
• Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät – Insatsområdet adresserar det ökade behovet av driftsäkerhet
i de tjänster och produkter som finns inom bredbandsområdet. Det då utbyggnationen av bredbandet är
beroende av ett högt förtroende för de tjänsterna som
möjliggörs och att toleransen för störningar minskar i
samhället.
• Bredband i hela landet – Även om tillgången till bredband i Sverige kan anses vara god i ett globalt perspektiv så belyser bredbandsstrategin värdet av tillgången av
såväl infrastruktur som utbud av tjänster. Arbetet har
fokuserats kring att följa upp de delar av landet som
saknar tillgång till bredband.

Utbyggnadsplan för Borås Stad
Affärsplanens plan för utbyggnad av stadsnätet under perioden fram till 2020 har utgått från målsättningen att nå
regeringens bredbandsmål för Borås Stad. Särskild hänsyn
har därför tagits till de definitioner och mätinstrument
som PTS använder i utvärderingen av arbetet mot målet.
Under arbetet med affärsplanen har en dialog förts med
ansvariga tjänstemän på PTS för att få stöd i bedömningar
och antaganden kopplade till den för vid tidpunkten gällande mätmetoden.
Stadsnätsverksamhet bedriven enligt den här affärsplanen
bedöms inte begränsa ägarens möjligheter att långsiktigt
styra och utveckla stadsnätsverksamheten i nuvarande eller
andra former. Det då den förlagda fiberinfrastrukturen
har ett oförändrat värde även för exempelvis andra framtida ägare av fiberinfrastrukturen. Det innebär att ägaren
även under pågående utbyggnadplan kan välja att avbryta
eller förändra verksamhetens inriktning utan att de redan
genomförda investeringarna i fiberinfrastruktur förlorar i
värde.
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Arbetet med utbyggnadsplanen

Utgångspunkten för att nå de i strategin definierade
90 procenten har varit att vid utgången av 2020 kunna
erbjuda fiberanslutningar till samtliga hushåll och företag
i de totalt 20 orter som Statistiska Centralbyrån definierar
som tätorter inom Borås Stad. Andelen hushåll i de 20
orterna utgör tillsammans 90 procent av hushållen i Borås
Stad. Möjligheten för hushållet och företaget att ansluta
till stadsnätet skall vara i linje med såväl marknadsmässiga kostnader som leveranstider. Planen innefattar därför
en utbyggnation i samtliga områden och gator där sådan
möjlighet inte redan föreligger. Relativt stora delar av
främst tätorten Borås har redan i utgångsläget tillgång till
bredband enligt bredbandsmålet vilka därför inte omfattas av utbyggnadsplanen. Exempelvis har i princip alla
lägenheter i AB Bostäders lägenhetsbestånd sedan 2013
tillgång till en fiberbaserad anslutning till det öppna stadsnätet. Därtill är andra lägenhetsbestånd genom stadsnätet
anslutna till andra stängda tjänsteplattformar. I planen
har hänsyn även tagits till den kanalisation som redan har
förlagts av stadsnätet under åren genom samförläggning
med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen.
Stadsnätet har en roll även i arbetet mot de resterande 10
procent av hushållen på glesbygden i Borås Stad som inte
omfattas av de 20 orter som utbyggnadsplanen omfattar.
Arbetet anses dock i huvudsak vara föremål för särskilda
kommunala och regionala insatser genom olika former av
riktat stöd till fiberföreningar. Stadsnätet har möjlighet
att utgöra såväl leverantör av infrastruktur som leverantör
av öppet nät till fiberföreningar på glesbygden även om
Stadsnätet inte är samordnare av stödinsatserna.

Delmål och indelning

För att kunna ha en hög grad av förutsägbarhet under arbetet med planen har perioden vilken affärsplanen och utbyggnadsplanen omfattar delats in på årsnivå från år 2015
till och med år 2020. Indelningen är viktig för att dels ha
färdigdefinierade avstämningspunkter i uppföljningen mot
målet. Den är även viktig som bas för kommunikationen
med stadsnätsverksamhetens olika intressenter inklusive
ägare, partners och samhälle.
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Varje definierad tätort i Borås Stad har beräknats individuellt med utgångspunkt i de faktiska förutsättningarna i
varje ort. Borås tätort har delats in i flera mindre områden
beroende på sin geografiska storlek och hushållskoncentration. För varje område har därefter flera olika typer
av data kalkylerats fram och inhämtats för att en rimligt
exakt bild av investeringsvolymen och grävbehov skall vara
kartlagd. Även data kring antal hushåll och andra faktorer
som påverkar resursåtgången har kartlagts och bedömts.
De årsindelade delmålen och de tillhörande delområdena
är inte att betrakta som en absolut sanning. Det då verksamheten måste ha en flexibilitet då förändrade förutsättningar av olika typ kan behöva föranleda en omplanering.
Exempelvis kan möjligheter till samförläggning med andra
infrastrukturbyggande parter under perioden medföra
stora effektivitetsvinster vid en omplanering. Likaså kan
olika former av medborgarinitiativ och fiberföreningars
utveckling föranledda förändrad planering för att uppnå
effektivitetsvinster.
Då utbyggnadsplanen är att betrakta som kommersiellt
känslig information benämns i det här dokumentet inte
områdena på sådant vis att de går att koppla till ett geografiskt område eller ort. Områdena i planen benämns enligt
principen år och del (ex. 2015:1, 2015:2 osv). Det bedöms
även viktigt ur ett kommunikationsstrategiskt perspektiv
att inte offentliggöra vilka områden som planeras under
vilket år då förändringar sannolikt kommer att bli ett faktum under perioden. Det bedöms även angeläget för att ha
möjlighet att koncentrerat och resurseffektivt kunna kraftsamla och rikta marknadskommunikation till hushåll och
företag i specifika områden. Det i motsatts till att klara av
att kommunicera med hög kvalitet och tillgänglighet till
samtliga områden på en gång.
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Benämning

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015:1

2016:1

2017:1

2018:1

2019:1

2020:1

Grävning (km)

22,5

31,1

28,1

26,5

35,8

7,5

Investering (mnkr)

19,7

42,0

40,4

22,0

27,9

4,9

Antal hushåll

900

2 000

2 000

1 000

1 200

150
2020:2

Benämning

2015:2

2016:2

2017:2

2018:2

2019:2

Grävning (km)

27,5

17,9

24,2

11,7

9,8

6

Investering (mnkr)

22,7

27,0

32,6

8,4

7,5

4,3

Antal hushåll

1 000

1 500

1 500

300

300

150

2015:3

2016:3

2017:3

2018:3

2019:3

2020:3

Grävning (km)

18,9

10,2

13

48,4

17,4

7,3

Investering (mnkr)

19,5

8,1

10,7

37,6

22,4

5,2

Antal hushåll

500

350

500

1 600

1 000

200

2015:4

2016:4

2018:4

2019:4

2020:4
5,5

Benämning

Benämning
Grävning (km)

0,6

3,6

6,3

1,9

Investering (mnkr)

0,6

2,4

4,1

6,3

4,0

Antal hushåll

20

100

150

500

150
2020:5

Benämning

2015:5

2018:5

2019:5

Grävning (km)

4,4

2,2

7,5

7,2

Investering (mnkr)

4,3

1,8

6,7

4,8

Antal hushåll

100

100

80

150

2019:6

2020:6

5,6

5,3

Benämning
Grävning (km)
Investering (mnkr)

4,2

3,5

Antal hushåll

200

100

Totalt
Grävning (km)

73,9

62,8

65,3

95,1

78

38,8

Investering (mnkr)

66,8

79,5

83,7

73,9

75,0

26,7

2 520

3 950

4 000

3 150

3 280

900

Antal hushåll

Arbetet har haft utgångspunkt i att skapa en optimal fördelning av områden under perioden fram till år 2020 med
utgångspunkt i flera olika faktorer. En viktig faktor är
tillgången på resurser i olika former. Utbudet av och kapaciteten hos de entreprenörer som arbetar med den fysiska
byggnationen av nätet är det tydligaste exemplet. Även det
befintliga stadsnätet närvaro och struktur är en viktig faktor för planeringen då det exempelvis i nätsynpunkt kan
vara logiskt att bygga ut till områden i en särskild ordning
eller vid samma tidpunkt. Förväntad intäktspotential är en
annan faktor som har påverkat fördelningen där områdenas sammansättning av fastighetstyper och nuvarande
möjligheter till bredband har vägts in.
Planen har även ur resurssynpunkt lagt en tyngdpunkt
under åren 2016-2019. Det beroende på en förväntad kapacitetsökning hos både entreprenörer, leverantörer och i själva
stadsnätsorganisationen från och med 2016. Därtill planeras
år 2020 ur resurssynpunkt bli ett mindre krävande år. Det
beroende på ambitionen att försöka ge så många invånare
som möjligt tillgång till infrastrukturen så tidigt som möjligt. 2020 kommer också att till viss del tjäna som säkerhetsmarginal till bredbandsmålet i händelse av att förändringar
i nuvarande plan behöver genomföras under perioden.

Övergripande strategier för utbyggnadsplanen

För att kunna genomföra utbyggnadsplanen har några
övergripande strategier identifierats.

Samarbetspartners

I för att genomföra utbyggnadsplanen kommer strategiska
partnerskap med olika typer av samarbetspartners att
upprättas. Ett avgörande samarbete och även en befarad
flaskhals är kapaciteten på entreprenörer som bygger det
fysiska nätet. Konkurrensen om resurserna är stundtals
hård och kommer att bli hårdare för alla fiberbyggande
parter i takt med att allt fler kommuner satsar på fiberutbyggnad. Stadsnätet samarbetar redan idag med flera
olika entreprenörer och samarbetet kommer att utvidgas.
En nyckel för att lyckas med utbyggnadsplanen är att
både vara lyssnande och tydlig mot entreprenörerna kring
utbyggnadsplaner och upphandlingsstrategier. Det för att
ge entreprenörer tillräcklig trygghet för att kunna investera
i utökad kapacitet och möta stadsnätets behov under hela
utbyggnadsplanen. Dialogen med nuvarande och framtida
entreprenörer kommer att påbörjas under hösten 2014.
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Stadsnätet kommer även att etablera ett samarbete med leverantörer av säljresurser i olika former. Det för att kunna
genomföra effektiva säljinsatser på områdesnivå inför och
under utbyggnationen. Samordningen av försäljningsinsatser och marknadskommunikation kommer att genomföras
av stadsnätets egen organisation.

Planering och förutsägbarhet

Planeringen av arbetet skall ur flera avseenden präglas
av förutsägbarhet och planering. Genom att noggrant
planera och att vara förutsägbar i arbetet mot olika
lokala intressenter ökar chanserna till samförläggning
med andra infrastrukturbyggande parter i kommunen.
Genom samförläggningar ökar graden av effektivitet och
upplevda störningar i samhället orsakade av grävarbeten
minskar. Stadsnätsorganisationen har idag efter många års
lokal närvaro mycket funktionella kontakter och kanaler
med de flesta andra infrastrukturbyggare i kommunen.
Förutsättningarna för att skapa ett mervärde även för annan infrastruktur är goda om övriga infrastrukturbyggare
upplever utbyggnadsplanen som förutsägbar.
Även förutsägbarheten i relationen med hårdvaruleverantörer är viktig för att säkra en effektiv försörjning av bland
annat slutkundsutrustning vilket kommer att vara viktigt
redan under 2015. God planering och dialog med leverantörerna ger även möjligheter att pressa ned priset på olika
typer av utrustning.
En förutsägbar utbyggnadsplan med delmål och rapportering ger även ägaren en kontroll över utbyggnationen av
den samhällsviktiga infrastrukturen och löpande uppföljning av arbetet mot regeringens bredbandsmål. Ägaren
får genom en hög grad av förutsägbarhet möjlighet att
löpande under perioden fram till 2020 utöva ägarstyrning
i olika avseenden.

Produkter och förpackningar

Infrastruktur är en långsiktig investering för en fastighetsägare som upplevs vara förknippad med relativt höga
kostnader för delar av marknaden. Givet långsiktigheten,
kostnaden och den snabba utvecklingen av IT så värderas fiberprodukten av samma delar av marknaden med
tonvikt på upplevd risk. Stadsnätet marknadsför enbart
ett öppet nät och kommer inte ha något egenintresse i
vilka tjänster de stadsnätsanslutna hushållen väljer att
köpa. En stor och växande andel av marknaden värdesätter möjligheten att kunna byta leverantörer av tjänster
utan att fysiskt behöva ansluta fastigheten till ett nytt nät.
På stadnätets plattform finns sedan tidigare alla större
fristående tjänsteleverantörer tillgängliga som leverantörer
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för anslutna hushåll. Stadsnätet i Borås och andra stadsnät
blir löpande uppvaktade av landets största och nationella
leverantörer som tills nyligen endast har levererat i egen
infrastruktur vilka uttrycker en önskan om att få leverera
på stadsnätets öppna plattform. Utbudet av tjänster och
leverantörer kommer sannolikt därvidlag upplevas som
komplett och den upplevda risken för en inlåsningseffekt
bedöms därför vara låg. Därtill är den upplevda risken
för en fastighetsägare att ansluta sig till en kommunägd
infrastruktur bedömt mycket låg.
Marknadspraxis är att anslutningen till en IT-infrastruktur utgörs av två olika komponenter. En engångskostnad
i samband med anslutningen och en löpande kostnad
under perioden då infrastrukturen nyttjas, vilken kan ha
olika former. En i branschen välkänd tröskel för kundens
beslut att investera i en fiberanslutning är en upplevt hög
anslutningskostnad. Stadsnätet kommer att tillsammans
med en eller flera samarbetspartners att erbjuda hushållen en möjlighet att fördela anslutningskostnaden över en
längre tid för att sänka den kundupplevda tröskeln. Det
är ett upplägg som med framgång har använts av stadsnät
i andra delar av landet men även i samband utbyggnationen av andra kommunala infrastrukturer som exempelvis
fjärrvärme. Utbudet av kreditgivare bedöms vara stort och
därför även möjligheterna till att förpacka produkterna på
ett attraktivt vis.

Marknadsförändringar

Post och Telestyrelsen menar i sina publikationer att det
finns flera trender i omvärlden som påverkar efterfrågan
och ökar investeringsviljan i bredband. De lyfter fram
några trender som särskilt driver efterfrågan på bredband
med höga hastigheter och säkerhet.
• Allt fler tittar på rörlig bild via mobil, surfplatta eller
dator och laddar ned filmer. Tittandet på rörliga bilder
via flera olika enheter samtidigt i ett hushåll knutna till
hushållets trådlösa nätverk är vanligt. Tjänsterna i sig
är krävande avseende både kapacitet och stabilitet, och
kraven höjs av samtida tittande på flera enheter.
• Allt mer data lagras på webben av både privatpersoner
och företag. Så kallade molntjänster driver på efterfrågan på dels hög kapacitet men även på hög kapacitet
både uppströms och nedströms vilket fibernät erbjuder.
• Flera olika tjänsteområden ställer särskilt höga krav på
säkerhet och tillförlitlighet. PTS lyfter bl a fram tjänster
inom e-hälsa som exempelvis trygghetslarm.
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Ekonomi

Marknads- och Riskanalys

Affärsplanens ekonomiska del är en sammanslagning av
utvecklingen av stadsnätets befintliga nät och prognoser
kopplade till utbyggnadsplanen fram till år 2020.

Kort marknadsbeskrivning

Investeringar under perioden 2015-2020

Verksamhetens investeringar är fördelade på tjugonio olika
delområden vilka är fördelade över sex år. Fördelningen
är gjord med utgångspunkt i flera olika faktorer inklusive
såväl tekniska som kommersiella faktorer. Investeringarna
i utbyggnadsplanen fördelar sig på årsbasis enligt nedan.
Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inv

69 046

83 352

90 797

83 474

83 177

32 024

Borås Elnät AB tillämpar en tjugoårig avskrivningsperiod
på infrastruktur vilket även omfattar stadsnätets verksamhet i fråga om det passiva nätet. I takt med branschens
utveckling har trenden varit längre avskrivningstider,
upp mot både 30 och 40 år. Det då funktionaliteten på
tidigt förlagd kanalisation och fiber succesivt har kunnat verifieras och livslängden omvärderats. Mycket tyder
på en livslängd som överskrider 20 år men Borås Elnäts
bedömning är emellertid att tillsvidare fortsätta använda
en tjugoårig avskrivningsperiod även för stadsnätets
verksamhet. I händelse av att trenden i branschen håller i
sig och att tjugoåriga avskrivningsperioder i framtiden ses
som missvisande kommer beslutet att omprövas. För aktiv
utrustning tillämpas en femårig avskrivningsperiod.

Marknaden för fiberinfrastruktur har efter några år av
stiltje på mitten av 2000-talet tagit fart och har förändrats under de senaste åren. På mitten av 2000-talet låg
fortfarande fokus på kopparbaserade infrastrukturer som
kontrollerades av några få större aktörer. TeliaSonera
marknadsförde tjänster via telefoninätet och argumenterade för telefoninätets livslängd. ComHem med sina cirka
1,7 miljoner uppkopplade hushåll gjorde det samma fast
avseende kabel-tv-näten. Bredbandsbolaget som kom att
köpas av Telenor marknadsförde med framgång stängda
LAN-nät. Öppna fiberbaserade nät oftast drivna av kommunala stadsnät började så småningom bli allt mer framgångsrika, mycket tack vare SABO:s rekommendationer
till sina medlemmar. Mot slutet av 00-talet hade fokus på
marknaden helt skiftat till att nästan uteslutande handla
om fibernät. TeliaSonera, ComHem och Telenor äger idag
alla verksamheter som inriktar sig på öppna fibernät. Regeringens bredbandsmål har satt fokus på fortsatt utbyggnation av fibernät och har satt frågor kopplade bredbandsinfrastruktur på kommunernas agendor. Efterfrågan på
högkapacitetsbredband har i slutkundsledet kommit att
öka påtagligt tillföljd ett ökat utbud av både enheter och
tjänster på marknaden.

I spåren av utvecklingen har Teliasfären uttalat ett intresse
för att köpa stadsnät. Det för att komplettera sin egen fiberutbyggnad som genomförs parallellt med avvecklingen
av det gamla telefoninätet och den position på marknaden
som telefoninätet gav. Riskkapital i form av EQT har även
de uttalat ett intresse för att förvärva stadsnät och ansluta
Resultatutveckling under perioden 2015-2020
till sitt förvärv av operatören IP-Only. EQT har uttalat att
Tabellen medan omfattar hela affärsområdets inklusive
de för sin del ser fiberinfrastruktur som en bra investerings
utbyggnadsplanen.
med goda möjligheter till förstjänst vid en försäljning. Den
australienska investeringsbanken och fondsförvaltaren
Tkr
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Macquaire Capital har också proklamerat ett intresse i att
Intäkter 54 940 64 636 71 379 93 346 107 133 115 746
investera i svenska fibernät givet en god förväntad avkastKost
60 806 69 256 79 300 87 102 96 707 97 961 ning.
Resultat

-5 866

-4 620

-7 921

6 244

10 426

17 785

I prognosen ovan har räntan bedömts vara 5 % under
samtliga år för perioden från 2015 till och med 2020. Vid
tidpunkten för den här affärsplanens upprättande betalar
Borås Elnät AB ungefär 2,5 % i ränta.
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Konkurrensanalys

Borås stadsnät kan beskrivas vara utsatta för konkurrens
på i huvudsak två olika nivåer:
Konkurrens på nätnivå

Jämte Borås stadsnät bygger Skanova ett fiberoptiskt nät
i Borås. Skanova är en nationell nätägare i TeliaSonerasfären som bygger ett fiberoptiskt nät som täcker hela
Sverige. Sedan 2008 ansluter man nyproduktion endast
med fiber, istället för som tidigare med koppar och
telefoninätet. Skanova är i sin egenskap av SMP (Significant Market Player) satt under särskild bevakning och
reglering av Post & Telestyrelsen för att säkerställa en
fungerande konkurrens på fibermarknaden i Sverige.
En operatör som vill ansluta en kund inom Borås
Stad, kan välja att hyra svartfiber av Skanova eller av
stadsnätet. Erbjudandena är jämförbara och utfallet blir
ofta en konsekvens av vem som har bäst förutsättningar
att ansluta en specifik adress.
Konkurrens öppet nät

Fram till 2011 var Borås stadsnät den enda aktör som erbjöd anslutning till ett öppet nät med möjlighet att välja
bland konkurrerande tjänsteleverantörer. Under 2011
lanserade Telia nationellt sin plattform för öppet nät och
utgör sedan dess en konkurrent på både flerfamiljs- och
villamarknaden.
Som ett alternativ till öppet nät finns flera stängda
nätlösningar från olika men i antal minskande aktörer
inklusive exempelvis Bredbandbolaget, Net@once m.fl.
Genomgående för övriga aktörer är att de ofta väljer att
köpa sin transport till slutkunden genom stadsnätet på
nätnivå.
Även Telia erbjuder stängda nätlösningar på Boråsmarknaden till både flerfamiljs- och villamarknad. Stängda
nätlösningar har traditionellt varit mer framgångsrika på
den privatägda fastighetsägarsidan och öppet nät har på
samma vis varit mer framgångsrika på bostadsrättsföreningssidan och bland allmännyttan.
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Nr 72
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation, avseende 2013 års förvaltning
2014-06-16

Dnr 2014/KS0449 007

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Styrelsen för Stiftelsen för LL Frimans Donation
får härmed avge

årsredovisning för räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2013 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 113 864 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2013 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 700 690 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande
att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i
enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins
Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling
samt Halla stugägarförening.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen

Ordinarie ledamöter
Inge Pettersson
Per-Ivar Andersson
Ingemar Svensson
Kjell Storhelg
Lennart Ringqvist

Vägv
s
c
s
c

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleanter

Anette Karlenström
Bengt Fröj dlund
Martin Bertilsson
Camilla Haraldsson

s
s
c
-

Styrelsen har under år 2013 haft 3 protokollförda möten.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Inge Pettersson och Kjell
Storberg var för sig.

Förvaltning

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Riksbyggens kontor i Borås har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.

Christer Johansson
Ekonomichef
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Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling
Allmänt

Stiftelsen bildades för att förvalta en donation av f d provinsialläkaren LL Friman. Donationen bestod i jordbruksfastigheten Halta 1:1 jämte övrig till fastigheten tillhörig
egendom. Fastigheten såldes år 2003.

Placeringar

Under 2013 har stiftelsens likvida medel varit placerade
på bankkonton samt i fonder i Svenska Handelsbanken,
Catella och Robur, se vidare not 7. Finansiella anläggningstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med
ÅRL 4 kap 14a §.

Utdelningsbara medel
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta LL Frimans donation.
Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor
och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation
och förströelse och som bidrag till en församlingssysters
verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt
inom Ljushults församling.

Utdelning/bidrag

Bidrag har under året beviljats till Diakonins vänner om
10 000 kr, PRO Ljushult om 10 000 kr, Hembygdsföreningen om 6 000 kr, Sexdrega församling om 20 000 kr
samt Halla stugägarförening om 5 000 kr. Tidigare år har
Aplareds IF beviljats 50 000 kr till ett elljusspår som kan
användas av äldre och funktionshindrade. Då erforderliga
tillstånd ej än erhållits av Aplareds Idrottsförening för anpassning av elljusspåret har bidraget ännu inte utbetalats.
Under året har stiftelsen subventionerat fotvård för pensionärer med 9 750 kr. Stiftelsen har också anordnat julbord
till pensionärerna i Ljushults församling om 44 907 kr.
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Enligt stiftelsens stadgar skall 10 % av årets resultat
årligen överföras till donationskapitalet. Stiftelsens stadgar
stipulerar även att resterande del av den årliga avkastningen skall utdelas i enlighet med vad som angivits under
rubriken “ändamål” ovan. Om hela avkastningen ej åtgår
till detta skall överskottet reserveras för att användas för
utgifter (utdelningar) under de närmast följande åren. Ett
års överskott kan dock ej hållas reserverat (vara utdelningsbart) för längre tid än fem år. Efter fem år skall överskottet
överföras till donationskapitalet.
Utdelningsbara medel uppgår vid utgången av år 2013 till
313 132 kr.

kommunfullmäktiges handlingar | 14 Augusti 2014

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Rörelsens kostnader
Driftkostnader

1

- 26 207

- 21 249

Övriga kostnader

2

- 2 075

- 10 731

Personalkostnader

3

- 29 777

- 30 944

-58 059

- 62 924

-58 059

- 62 924

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

4

216 720

321 882

Ränteintäkter och liknande poster

5

1 794

1 096

-

-227

218 514

322 750

160 455

259 826

Räntekostnader och liknande poster

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

-33 939

-19 474

126 516

240 352

Årets resultat före överföring till donationskapital

126 516

240 352

Överfört till donationslcapital

-12 652

-24 035

Årets resultat efter överföring till donationskapital

113 864

216 317

Årets resultat före överföring till donationskapital

6

Överföring av årets resultat

B 529

kommunfullmäktiges handlingar | 14 augusti 2014

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

6 462 975

6 355 297

6 462 975

6 355 297

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

-

2 218

55 813

43 488

146

-

55 959

45 706

125 000

-

2 638

224 498

54 118

-

Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via Riksbyggen

9

Kassa och bank
Bankmedel

10

Avräkning med Sweet bank

56 756

224 498

237 715

270 204

6 700 690

6 625 501

6 243 445

6 230 793

Balanserat resultat

199 268

88 608

Årets resultat

113 864

216 317

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

11

Bundet eget kapital
Insatser
Fritt eget kapital

313 131

304 925

6 556 576

6 535 718

Leverantörsskulder

54 657

-

Skatteskulder

12 247

-

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder

12

63 275

56 791

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

13 934

32 992

144 114

89 783

144 114

89 783

6 700 690

6 625 501

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Noter med redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Bolagets tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde förutom finansiella
anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde (se vidare not 7 nedan).
Belopp i kr om inget annat anges

2013-12-31

2012-12-31

9 123

-

12 500

21 250

3 662

-

922

-

26 207

21 250

500

500

Not 1 Driftkostnader
Förvaltningsarvode
Arvode, yrkesrevisorer
Övriga förvaltningskostnader
Förbrukningsmateriel
Not 2 Övriga kostnader
Lokalkostnader
Konsultarvoden

-

8 650

Bankkostnader

750

756

Övriga externa kostnader

825

825

2 075

10 731

23 569

15 852

-

2 184

23 569

18 036

Not 3 Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsearvode
Övriga personalkostnader
Summa
Sociala kostnader

6 208

12 908

29 777

30 944

210 537

122 731

-

14 185

6 183

184 966

216 720

321 882

25

56

Not 4 Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Utdelning andelar
Resultat vid försäljning av värdepapper
Värdeförändring verkligt värde värdepapper
Not 5 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter bank
Ränteintäkter förvaltningskonto i Swedbank
Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen
Övriga ränteintäkter

23

-

1 378

-

368

1 040

1 794

1 096

33 939

19 474

33 939

19 474

Not 6 Inkomstskatt
Inkomstskatt
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2013-12-31

2012-12-31

Andelar

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

13304

1 716 847

1 711 247

Robur Ethiea Stiftelse

8979

1 012 384

1 082 250

Handelsbanken Stabil 25

9229

979 846

1 161 473

Catella avkastningsfond

12074

1 500 000

1 502 053

6687

1 000 000

1 005 952

6 209 077

6 462 975

2013

2012

6 355 297

6 142 631

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Robur Penningimarknadsfond MEGA

Catella Hedgefond

Ingående balans
Inköp/försäljningar

101 495

27 701

Värcleförändringar

6 183

184 965

6 462 975

6 355 297

146

-

146

-

125 000

-

Utgående balans
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

Not 9 Likviditetsplacering via Riksbyggen
Likviditetsplacering via Riksbyggen
Typ

Saldo

Ränta

Slutdatum

30 dagar

50 000

1,30

2014-01-11

30 dagar

75 000

1,30

2014-01-09

Not 10 Bankmedel
Bankmedel
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2 638

224 498

2 638

224 498
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2013-12-31

2012-12-31

Donationskapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

6 230 793

88 608

216 317

6 535 718

216 317

-216 317

Not 11 Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition föregående år
Utdelning

-105 657

Årets resultat

-105 657
126 516

Resultat överfört till donationskapital enl stadgar
Belopp vid årets utgång

12 652
6 243 445

126 516

-12 652
199 268

113 864

6 556 577

Skuld sociala avgifter och skatter

13 275

6 791

Övriga kortfristiga låneskulder

50 000

50 000

63 275

56 791

Not 12 Övriga kortfristiga skulder

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Borås 2014-04-21
Inge Pettersson
Ingemar Svensson
Lennart Ringqvist

-

6 117

13 934

26 875

13 934

32 992

Per-Ivar Andersson
Kjell Storberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 21/4 2014
Fredrik Ekelund
Ola Sabel
Auktoriserad revisor
Kommunrevisionen
Ernst & Young AB
Borås Stad
Lars Magnusson
Kommunrevisionen
Borås Stad
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för L L Frimans Donation org nr
864500-3776

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för L L Frimans Donation år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevalda
revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed för
förtroendevalda revisorer i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar.
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av L L Frimans Donation år
2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot
i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse- förordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Borås den 21/4 2014
Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor
Ernst & Young,flB
Lars Magnusson
Kommunrevisionen
Borås Stad
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Ola Sabel
Kommunrevisionen
Borås Stad

kommunfullmäktiges handlingar | 14 Augusti 2014

Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för Stiftelsen
för LL Frimans Donation i samarbete med Riksbyggen
Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling.
RIKSBYGGEN
tel. 0771-860 860
www.riksbyggen.se
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Nr 73
Ändrade regler för vårdnadsbidrag
2014-06-16

Dnr 2014/KS0491 710

Från Stadsdelsnämnden Norr

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2014-05-26

Stadsdelsnämnden Norr har till Kommunstyrelsen redovisat ett förslag om förändringar av reglerna för vårdnadsbidrag. Då det är Kommunfullmäktige som beslutar om
dessa regler för nu Kommunstyrelsen förslaget till Kommunfullmäktige för beslut.

Ändrade regler för
vårdnadsbidrag

Ändringsförslaget framgår av den bilagda skrivelsen från
stadsdelsnämnden. Kommunstyrelsen delar nämndens
uppfattning om att reglerna bör ändras och föreslår att
Kommunfullmäktige skall ändra lydelsen av punkt 6 i
enlighet med stadsdelsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med
omedelbart ikraftträdande till: Vårdnadsbidrag
skall avse en sammanhängande tid på minst tre
kalendermånader. Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.”
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr beslutar godkänna upprättad
handling över ändrade regler för vårdnadsbidrag och översänder den till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet
Efter en dom i Förvaltningsrätten 2014-03-25 krävs att
Borås Stad ändrar regelverket vad gäller återbetalning av
vårdnadsbidrag. Tidigare har regelverket inneburit att
vårdnadshavare blivit återbetalningsskyldig om bidragstiden understigit tre månader, exempelvis på grund av flytt
från kommunen. Enligt domen får en kommun endast
kräva ekonomisk ersättning från en kommuninvånare om
förutsättningarna för detta uttryckligen anges i lag. Det
spelar inte någon roll om kommunen och kommuninvånaren genom ett regelverk ingått avtal om detta. Borås Stads
regel om återbetalning om villkoren inte uppfylls under tre
månader stöds inte av lagen.

Tidigare lydelse i regelverket punkt 6:
Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på
minst tre kalendermånader.
Bidrag utbetalas även innan denna tid faktiskt uppnåtts
men blir den faktiska bidragsberättigade tiden inte tre
kalendermånader skall hela bidraget återbetalas.

Efter domen ändras regelverket till följande lydelse:
Vårdnadsbidrag skall avse en sammanhängande tid på
minst tre kalendermånader. Vårdnadsbidrag för kortare
tidsperiod beviljas ej.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet kan få marginella ekonomiska konsekvenser för
Borås Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet kommer inte att påverka barn och ungdomar nu
eller i framtiden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2014-05-20.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson			
Annika Andersson
Ordförande			Tf stadsdelschef
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Nr 74
Bildande av Naturreservatet Storsjön
2014-06-16

Dnr 2013/KS0765 265

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Storsjön är den enda större sjön i kommunen som inte är
omgiven av bebyggelse. Sjön och dess omgivningar har
mycket högt naturvärde. Skogen har en hög genomsnittsålder och det finns flera hotade arter i området, bland
annat fåglar, lavar, kärlväxter och flodpärlmusslor. Naturtypen är karaktäristisk för Sjuhäradsbygden. I Borås Stads
miljömål (2013-2016) finns etappmålet att det ska bildas
fler kommunala naturreservat.
Kommunstyrelsen ansökte den 26 mars 2012 om statsbidrag för reservatsutredningen till lokala och kommunala naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra
Götaland beviljade projektet totalt 580 tkr i bidrag för
iståndsättning av reservatet. Tekniska nämnden kommer
i budget för 2015 att äska 300 tkr i driftsbidrag. Begäran
om 50 % i markåtkomstersättning kommer att sändas till
Naturvårdsverket.

Motiv för beslutet
Storsjön och omgivningarna runt omkring är ett mycket
välutnyttjat rekreationsområde. Inga bostäder finns i anslutning till sjön. Reservatsområdet har mycket högt naturvärde. Storsjön (142 ha) och har många öar, vikar och uddar.
Den är extra värdefull på grund av sitt fågelliv. Lillåns
bäckravin är mycket djup och svårframkomlig och skogen
har inte brukats i modern tid. I ravinens fuktiga djup trivs
många sällsynta mossor, svampar och lavar. I Bålån finns
ett bestånd av flodpärlmusslor med föryngring samt den
sällsynta ormbunken safsa. I omgivningarna finns en hög
andel gammal barrskog med naturskogskaraktär.

Fortsatta åtgärder
Arbetet med naturreservatet leds av ett skötselråd. Detta
består av Tekniska förvaltningens skogsavdelning och
parkavdelning, Miljöförvaltningens kommunbiolog och
Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning. Skötselrådet
beviljar ev dispenser och fastställer årligen en plan för
skötseln. Till gruppen kan externa organisationer adjungeras. Som exempel kan nämnas Borås Naturskyddsförening
och Skogsstyrelsen.
Utifrån förutsättningarna i planen förvaltar Tekniska
nämnden genom sin skogsavdelning naturreservatet.
Nämnden framlägger varje år en budget för verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas
som naturreservat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.
Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m m Skötselplanens övergripande mål
skall gälla utan begränsning i tiden.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna
föreskrifter gälla med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om
områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning
skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
kommunalråd		
samhällsplaneringschef

Syftet med reservatet är att:

Separat bilaga:

• bevara och utveckla skyddsvärda naturvärden och arter
i en sjö, en bäckravin och ett vattendrag och omgivande
skog,
• utveckla Storsjön som rekreationsområde,
• bevara kulturlämningar från tidigare bebyggelse.

Beslut och skötselplan för Naturreservatet Storsjön
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Nr 75
Förhyrning av lokaler för förskola i fastigheten
Samariten 11, f d Björkängsgymnasiet

2014-06-16

Dnr 2014/KS0482 291

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 maj 2014 föreslagit
Kommunfullmäktige att kommunen skall förhyra lokaler
för en förskola i de lokaler som tidigare inrymde Björkängsgymnasiet. Avsikten är att skapa en förskola med sex
avdelningar.
Mot bakgrund av behovet av ytterligare förskoleplatser
i centrala staden tillstyrker Kommunstyrelsen i princip
förslaget.
När Kommunstyrelsen behandlar förslaget har Stadsdelsnämnden Norr ännu inte tagit formell ställning till
förslaget. Detta innebär att Kommunstyrelsens tillstyrkan
av förslaget endast gäller under förutsättning att även
Stadsdelsnämnden Norr kommer att tillstyrka.
Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens framställning
har nämnden godkänt hyresavtalet under förutsättning
att Kommunfullmäktige tar principbeslut om att anskaffa
lokalerna. Det följer praxis för liknande ärenden att Lokalförsörjningsnämnden beslutar om det fullständiga avtalet
efter att huvuddragen redovisats för Kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnden får kostnader för att köpa in inventarier
och annan utrustning till de nya lokalerna. Något belopp
för detta har inte redovisats nu. Stadsdelsnämnden har
möjlighet att återkomma om detta om anskaffningarna
inte kan finansieras inom ramen för driftbudgeten.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11 där
villkoren i huvudsak skall följa det som nämnden
redovisat i sin framställning 2014-05-20.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige
Stadsdelsnämnden Norr
2014-05-20

Fastighet Samariten 11,
Klinikvägen 48 – förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet
Trycket på centrala förskolor är fortsatt oerhört högt.
Då det finns en stor svårighet att hitta centrala tomter för
nybyggnation av förskolor har Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med representanter från Stadsdelsförvaltning Norr tittat på olika lösningar.
Lokalförsörjningsförvaltningen har förhandlat med
Hemsö Vårdfastigheter AB gällande att etablera en förskola innehållande 6 avdelningar i f d Björkängsgymnasiet
på Klinikvägen 48.
Den 23 oktober, 2013 (Dnr 2013/SDNN0062) fick
Lokalförsörjningsförvaltningen en skrivelse från Stadsdelsnämnden Norr att arbeta vidare med detta förslag.
Utformningen har skett i nära samarbete mellan Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadsdelsnämnden Norr och
fastighetsägaren. Till grund för utformningen ligger Borås
Stads Lokalprogram för förskola.
Följande förslag föreligger
Fastighet:
Samariten 11
Adress:
Klinikvägen 48
Hyresvärd:
Hemsö Vårdfastigheter AB
Yta:
1 314 m2
Avtalstid:
2015-01-01–2029-12-31
Uppsägningstid: 12 mån
Hyra:
1 898 730 kr (1 445 kr/m2)
Index:
80 % KPI
Värme:
Ingår
VA:
Ingår
EL:
Ingår
Underhåll:
Fastighetsägaren
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Lokalförsörjningsnämnden beslutar, under förutsättning
att Kommunfullmäktige godkänner förslaget
att godkänna föreliggande förslag till avtal i enligt med
angivna villkor.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
En ny förskola innebär ökade lokalkostnader både totalt
för Stadsdelsnämnden Norr och lokalkostnaden per barn
inom förskolan. Det ökade behovet av förskoleplatser
gör det nödvändigt att utöka antalet avdelningar inom
centrumområdet.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Från Stadsdelsnämnden Norr
2014-06-16

Tillstyrkan av förhyrning av
Samariten 11

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och deras familjer är i behov av förskoleplatser i
Centrum. De berörs direkt om staden har möjlighet att
utöka antalet platser.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?

Nämndens beslut

Nej.

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker den av Lokalförsörjningsnämnden redovisade förhyrningen av lokaler för
förskola i fastigheten Samariten 11, Klinikvägen 48, samt
översänder beslutet till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Likabehandling

Ärendet
Stadsdelsnämnden Norr beslutade vid sitt möte 201309-26 § 113 att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden
om etablering av en ny förskola i centrumområdet. I det
ärendet redovisades de underlag och bedömningar som gav
anledning till begäran om ny förskola. Lokalförsörjningsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-05-20 § 108
redovisat villkoren för en förhyrning av sammanlagt 1 314
m2 i fastigheten Samariten 11. Avtalstiden är 2015-01-01–
2029-12-31. Nämnden föreslås tillstyrka förhyrningen
samt översända den till Kommunstyrelsen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några ekologiska konsekvenser för
Borås Stad.
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Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp
2014-06-12.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Annika Andersson
Ordförande		
Tf stadsdelschef
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Nr 76
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 2, Viared Norra
2014-06-16

Dnr 2014/KS0424 253

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ett köpeavtal har upprättats med RO-gruppen AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca 21 648
m2 och är beläget på Viared Norra.
På fastigheten kommer Derome Byggvaror att etablera sig,
som är totalleverantör av byggmaterial, förnödenheter och
maskiner.
Bolaget tillträder området 31 augusti 2014 och ska då
betala köpeskillingen 7 576 800 kronor samt ersättning
för utförd grovplanering (4 437 840 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
T f Markchef

Köpeavtal
Säljare:
Borås Stad, 501 80 Borås
Org nr: 212000-1561

Köpare:
RO-Gruppen AB
Box 1144, 501 11 Borås
Org nr: 556336-8777

Fastighet:
Säljaren överlåter till köparen den del av Vattnet 1 i Borås
kommun som markerats på bifogad karta. Areal: 21 648
m2.

Köpeskilling:
Köpeskillingen är
Sjumiljonerfemhundrasjuttiosextusenåttahundra/
7 576 800/kronor.

Tillträdesdag:
Tillträde sker 2014-08-31.

Betalning:
Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på
tillträdesdagen

Bygglov:
Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet ansöka om bygglov.
Bygglovs- och planavgiften betalas av köparen.
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Byggnadsskyldighet:
Köparen ska senast sex månader efter beviljat bygglov ha
börjat bebygga området. Byggnadsskyldigheten anses inte
vara uppfylld förrän grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett
och bevis därom tecknats på båda avtalsexemplaren av
tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen, markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld:
Datum ..........................................................
........................................................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Markavdelningen

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

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

Panträtt, servitut, nyttjanderätt m m:
Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda
punkter i detta avtal.

Servitut eller dyl för underjordiska
ledningar:
Det område som enligt gällande detaljplan markerats som
u-område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska
ledningar.
Köparen ska upplåta denna mark till ledningsägare utan
ersättning och enligt gängse villkor.
Köparen är bunden till servitutsavtal som tecknats mellan
Borås Stad och ledningsägare, se bilaga. Köparen medger
att detta servitut säkerställs genom inskrivning i fastighetsregistret eller ledningsrätt Någon ersättning utgår inte.

Upplåtelse av mark för ev
transformatorstation:
Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla
en transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det
överlåtna området. Placering sker i samråd mellan köpare
och Borås Elnät. Upplåtelsen ska ske på gängse villkor.

Fjärrvärme o dyl:
Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker
framöver kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark
utmed det överlåtna områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Vatten och avlopp m m:
Köparen är medveten om att området vid avtalets tecknande saknar tillgång till el, opto, vatten och avlopp o dyl.
Det åligger köparen att kontakta respektive bolag för att
erhålla information om samt tidpunkt, omfattning och
villkor för sådana anslutningar.

Kraftledning:

Den kraftledning (luft) som tidigare funnits inom det
överlåtna området har nyligen flyttats till läge utanför
området. Det överlåtna området belastas dock formellt sett
fortfarande av en rättighet avseende den gamla ledningssträckningen. Denna rättighet ska dock flyttas till det nya
läget och påverkar därför inte köparens nyttjande av det
överlåtna området.

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

Gemensamhetsanläggning:
En gemensamhetsanläggning ska bildas för skyddsvallen
mot Rv 40. En gemensamhetsanläggning ska även bildas
för en skyltpylon i området. Ansvarsfördelning avgörs i
lantmäteriförrättning. Säljaren ansöker om lantmäteriförrättning och köparen biträder ansökan.
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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.

Anläggningsarbeten:
I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Fyramiljonerfyrahundratrettiosjutusenåttahundrafyrtio/
4 437 840 /kronor exkl moms.

Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa
villkor inte uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.
Detta av tal har upprättats i två exemplar varav säljaren
och köparen tagit var sitt.
Borås 2014Borås 2014Borås Stad, Kommunstyrelsen
RO-Gruppen AB
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande
Peter Zettergren, t f markchef

Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken.
För allt annat behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på tillträdesdagen dokumentation över
de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Mellan Borås Stad, som ägare till fastigheten Borås Vattnet 1 nedan kallad Kommunen, genom dess Kommunstyrelse och Borås Energi AB, 556527-5590, Box 1713, 501 17
Borås, som ägare till fastigheten Borås Elektra 4 nedan
kallad Bolaget träffas följande

Områdets skick

Servitutsavtal

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

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

1. Kommunen ger Bolaget servitut innebärande rätt att
a)	på del av fastigheten Vattnet 1 underhålla, förnya
och för all framtid bibehålla vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Ledningarna är markerade med blått på
bifogad karta.
b)	efter meddelande till Kommunen, obehindrat
vinna tillträde till fastigheten, för att utföra de
under a) angivna arbetena, med skyldighet för Bolaget att efter vidtagna åtgärder återställa marken i
förutvarande skick.
2.	Kommunen ger Bolaget rätt att med Elektra 4 som
härskande fastighet för vatten-, spillvatten och dagvattenledningarna i Vattnet 1 skriva in de under la) och
1b) angivna rättigheterna.
3.	Eventuella skador som uppkommer på del av fastigheten Vattnet 1 vid arbeten skall i förekommande fall
åtgärdas eller ersättas av Bolaget.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt exemplar.
Borås 2014- 05-20
Borås Stad, Kommunstyrelsen
Peter Zettergren, T f markchef

Borås 2014-05-15
Borås Energi AB
Gunnar Peters, VD

Giltighet:
Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1)	avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2)	köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild
punkt)
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Nr 77
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M);
En grönare stad för framtida generationer
2014-06-16

Dnr 2012/KS0773 331

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Motionen bifalles. Tekniska nämnden får i uppdrag
att genomföra motionens inriktning och ambition
att årligen plantera ett träd för stadens ettåringar.

Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M) har i motion föreslagit att

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

• Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar.
Motionärerna skriver att varje år föds det över tusen barn
i Borås. Dessa barn är vår framtid som vi måste förvalta
redan idag. Vi moderater anser att det finns ett stort symbolvärde i att varje år plantera ett träd för de ettåringar
som är födda under fjolåret. Trädet planteras för en grönare miljö att växa upp i men även för att påminna barnen
om vikten av en lummig och grön stad. Planteringen av ett
årsträd varje år ska även symbolisera det långsiktiga och
hållbara över generationsgränser.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden,
Miljö- och konsumentnämnden och Ungdomsrådet som
alla tillstyrker motionen.
Tekniska nämnden som är verksamhetsägare är positiv
till att göra Borås till en grönare stad för människor i alla
åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn plantera
träd är ett bra förslag. Träden kan planteras i en av våra
parker och med vanliga inhemska trädslag. Efter några
år kan dessa träd bilda en mindre skog som barnen kan
återkomma till. Detta kan som nämns i motionen bli en
symbol för gemenskap och för vikten av ett grönare Borås.
Om träden planteras i en park utanför stadskärnan kan
planteringen och ”barnens skog” bli en del i integrationsarbetet. Ett exempel på en sådan park är Ekarängen på
Hulta.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Remissvar

Protokollsutdrag 2012-12-20
Bilaga till § 146 Anmälningsärenden

”Motion; En grönare stad för framtida
generationer!
Varje år föds det över tusen barn i Borås. Dessa barn är vår
framtid. Den framtid som vi måste förvalta redan idag.
Vi moderater anser att det finns ett stort symbolvärde i
att varje år plantera ett träd för de ettåringar som är födda
under fjolåret. Trädet planteras för en grönare miljö att
växa upp i, men även för att påminna barnen om vikten av
en lummig och grön stad. Planteringen av ett årsträd varje
år ska även symbolisera det långsiktiga och hållbara över
generationsgränser. Vår önskan är att barnen ska bli lika
rotade i Borås som träden.
Den 18 oktober 2012 fattade Kommunfullmäktige beslut
om ”Borås 2025”- visionen om vårt framtida Borås. I
visionen står det bland annat att Borås ska vara staden
där det ska finnas olika former av mötesplatser där unga
möter gamla och där boråsarnas historia möter framtiden.
Vidare säger visionen att Borås ska bli en stad där man
gemensamt tar ansvar för barn och unga så att de upplever
delaktighet. De sista raderna i visionen lyder som följande:
”Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg,
omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från
födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna
som bor och verkar här ger styrka.”
Ju fler som vill göra visionen till verklighet, desto större
del av den kommer att kunna bli sann. Vi politiker ska
vara en av flera drivande parter för att Borås år 2025 ska
bli den stad vi önskar. Att varje år plantera ett träd för
alla ettåringar är ett symboliskt steg mot att förverkliga
visionen om den hållbara staden.
För att uppmärksamma trädplanteringen förslår vi också
att en ceremoni hålls där varje ettåring får ett diplom som
representerar deras gemensamma träd.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar.
Annette Carlson (M)
Birgitta Bergman (M)”
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Marie Fridén (M)

Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2013-06-11

§ 101
En grönare stad för framtida
generationer
Motion från Annette Carlson (M), Marie Frid6n (M) och
Birgitta Bergman (M) Yttrande till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Annette Carlson (M), Marie Fridell (M) och Birgitta
Bergman (M) har skrivit en motion om att Kommunstyrelsen borde utreda möjligheten för att varje år plantera ett
träd för stadens ettåringar. Miljöförvaltningen föreslår att
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2013.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen.
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Tjänsteskrivelse
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden
2013-05-27

En grönare stad för framtida
generationer
Motion från Annette Carlson (M), Marie Fridön (M) och
Birgitta Bergman (M). Yttrande till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Annette Carlson (M), Marie Friden (M) och Birgitta
Bergman (M) har skrivit en motion om att Kommunstyrelsen borde utreda möjligheten för att varje år plantera ett
träd för stadens ettåringar. Miljöförvaltningen föreslår att
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Att uppgradera ett träds status till vårdträd eller livsträd,
planterat till åminnelse av ett barns födelse, kan vara verkningsfullt som trädbevarande argument och ge barn och
ungdomar en grund för miljöengagemang och uppmuntra
till en grönare och hållbarare stad.
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Emma Nevander
Miljöchef
Ekolog

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-10-31

Motion: En grönare stad för framtida
generationer!

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen ”En grönare stad
för framtida generationer!”
Ärendet

Annette Carlson (M), Marie Friden (M) och Birgitta Bergman (M) har skrivit en motion om att Kommunstyrelsen
borde utreda möjligheten för att varje år plantera ett träd
för stadens ettåringar.

Miljöförvaltningens synpunkter

Miljöförvaltningen anser att motionen “En grönare stad
för framtida generationer” är en god ide. Träd i bebyggelse
som växer och frodas står på ett mycket påtagligt sätt för
livskraft och framtidstro och är ett bra sätt att få “naturen”
stadsnära.
Sedan 2012 pågår projektet “Kulturlandskap Borås” som
handlar om att gynna och bibehålla värden i odlingslandskapet samt att skapa samverkan på landsbygden. Fruktträd är naturliga inslag i odlingslandskapet och mycket
viktiga för bin. Med den rådande bidöden i världen bör vi
se fruktträd som något positivt ur binas synvinkel. Likaså
ligger fruktträden även i linje med trender för att främja
stadsnära odling. Vi tror det skulle bli ett bra bidrag till en
hållbar utveckling där ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter samverkar.

Tekniska nämndens yttrande

Nämnden har fått rubricerade motion på remiss från
Kommunstyrelsen. I motionen från nya Moderaterna
föreslås att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar
som är födda under fjolåret.
Tekniska nämnden är positiv till att göra Borås till en
grönare stad för människor i alla åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn plantera träd är ett bra förslag.
Träden kan planteras i en av våra parker och med vanliga
inhemska trädslag. Efter några år kan dessa träd bilda en
mindre skog som barnen kan återkomma till. Detta kan
som nämns i motionen bli en symbol för gemenskap och
för vikten av ett grönare Borås. Om träden planteras i en
park utanför stadskärnan kan planteringen och ”barnens
skog” bli en del i integrationsarbetet. Ett exempel på en
sådan park är Ekarängen på Hulta.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef
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Från Ungdomsrådet
Till Kommunstyrelsen
2013-11-25

En grönare stad för framtida
generationer
Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att barnen är vår stads framtid. Ledamöterna tycker det är en fin
tanke att plantera ett träd varje år för att som har fötts det
året. Några lyfter att det skulle skapa en starkare känsla för
sin hemort och uppskattas av barnen när det blivit äldre.
Ungdomsrådet lyfter dock frågan om placering av träden.
Några ledamöter anser att det skulle vara lämpligt att
plantera träd i centrum för att öka grönområden men man
lyfter också en oro för platsbrist. Ungdomsrådet menar att
man noga bör utreda placering av träden.
Ett förslag som lyfts är att man bör börja med att plantera
ett träd som symboliserar alla som har fötts innan satsningen börjat, för att alla invånare ska känna delaktighet
i detta.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
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Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att barnen är vår stads framtid. Ledamöterna tycker det är en fin
tanke att plantera ett träd varje år för att som har fötts det
året. Några lyfter att det skulle skapa en starkare känsla för
sin hemort och uppskattas av barnen när det blivit äldre.
Ungdomsrådet lyfter dock frågan om placering av träden.
Några ledamöter anser att det skulle vara lämpligt att
plantera träd i centrum för att öka grönområden men man
lyfter också en oro för platsbrist. Ungdomsrådet menar att
man noga bör utreda placering av träden.
Ett förslag som lyfts är att man bör börja med att plantera
ett träd som symboliserar alla som har fötts innan satsningen börjat, för att alla invånare ska känna delaktighet
i detta.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
UNGDOMSRÅDET
Maja Karlsson Sakiba Ekic
Ordförande
Ungdomsstrateg
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Nr 78
Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD);
Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet
2014-06-16

Dnr 2013/KS0474 512

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Falco Guldenpfennig (KD) har på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2013 lämnat in rubricerad motion och föreslår att:
• Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en
åtgärdsvalsstudie på den berörda sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
• Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
• Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda sträckan om Trafikverket
ej har möjlighet att bekosta det själva.

Tekniska förvaltningen har efter samråd med Trafikverket
som är väghållare för rv 27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och vidare
handläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande (bilaga).
Tom Andersson		
Kommunalråd		

Christer Johansson
Ekonomichef

Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden
och Stadsdelsnämnden Väster som har verksamhet i det
berörda området.
SDN Väster avstyrker motionen. Nämnden menar att det
är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med viltstängsel för att öka säkerheten och minska olyckor men det
är Trafikverket som är väghållare och har ansvar för den
aktuella vägsträckan. Det är en tydlig gräns över vad som
är statens och vad som är kommunens ansvar.
Tekniska nämnden beslutar att översända ärendet till
Trafikverket.
Tekniska nämnden menar att uppsättande av viltstängsel
kan vara en effektiv åtgärd i ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Hänsyn måste dock tas till de vilda djur som har ett behov
av att passera vägen. Stängslet ska ha funktionen att styra
djuren till lämpliga passager längs vägen. Det är också viktigt att sätta stängsel på båda sidor av vägen då det annars
finns risk för att djuren stängs in i vägområdet vilket ökar
risken för olyckor.
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Alternativt förslag
Svar på motion av Falco Guldenpfennig
(KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Falco Guldenpfennig (KD) har på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2013 lämnat in rubricerad motion och föreslår att:
• Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en
åtgärdsvalsstudie på den berörda sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
• Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
• Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda sträckan om Trafikverket
ej har möjlighet att bekosta det själva.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden
och Stadsdelsnämnden Väster som har verksamhet i det
berörda området.

B 552

SDN Väster avstyrker motionen. Nämnden menar att det
är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med viltstängsel för att öka säkerheten och minska olyckor men det
är Trafikverket som är väghållare och har ansvar för den
aktuella vägsträckan. Det är en tydlig gräns över vad som
är statens och vad som är kommunens ansvar.
Tekniska nämnden beslutar att översända ärendet till
Trafikverket.
Tekniska förvaltningen har efter samråd med Trafikverket
som är väghållare för rv 27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och vidare
handläggning.
Då Tekniska nämnden initierat ett arbete i samverkan
med Trafikverket för viltstängsel på berörd sträcka ska
motionen bifallas. Under den vidare handläggningen och
kontakten med Trafikverket i ärendet kommer motionens
intentioner om att Borås Stad kan stå för viss finansiering
att vara kommunens förhandlingsbud till verket.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen.
KOMMUNSTYRELSEN
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Remissvar

Protokollsutdrag 2013-06-19
Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

”Motion; Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet
Längs med Nya Varbergsvägen från Svedjeskolan och
cirka 900 meter väster ut saknas det viltstängsel. Under de
senaste åren har ett flertal allvarliga trafikolyckor med vilt
inträffat vid Transåssjön – ofta med älg eller råddjur. Hittills har olyckorna begränsats till mer eller mindre svåra
personskador, men risken för att en dödsolycka inträffar går inte att bortse från. Ett viltstängsel borde därför
snarast upprättas.
Trafikverket är väghållare och ansvarig för säkerheten för
den berörda vägen, men då jag anser att det är brådskande
förslår jag att Borås Stad själva omgående vidtar åtgärder.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en
åtgärdsvalsstudie på den berörda sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
• Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
• Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda sträckan om Trafikverket
ej har möjlighet att bekosta det själva.
Falco Güldenpfennig (KD)”

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen
2014-02-13

Motion: Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet
Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att översända ärendet till
Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämndens yttrande

Uppsättande av viltstängsel kan vara en effektiv åtgärd i
ett trafiksäkerhetsperspektiv hänsyn måste dock tas till de
vilda djur som har ett behov av att passera vägen. Stängslet
ska ha funktionen att styra djuren till lämpliga passager
längs vägen. Det är också viktigt att sätta stängsel på båda
sidor av vägen då det annars finns risk för att djuren stängs
in i vägområdet vilket ökar risken för olyckor.
Tekniska förvaltningen har efter samråd med Trafikverket
som är väghållare för rv 27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och vidare
handläggning.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef
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Från Stadsdelsnämnden Väster
Till Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2014-02-25

§ 14
Yttrande över motionen ”Viltstängsel för
ökad trafiksäkerhet”
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”. I
motionen föreslås att Borås Stad ska uppmana Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för viltstängsel på
del av Varbergsvägen där fler viltolyckor inträffat samt att
bekosta studien och viltstängsel om Trafikverket inte kan
göra det. Det är Trafikverket som är väghållare och har
ansvar för den aktuella vägsträckan.
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med
viltstängsel för att öka säkerhet och minska olyckor,
beträffande finansiering av Borås Stad åligger det andra
nämnder att bedöma den frågan.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”.
2. Att upprättat yttrande över motionen ”Viltstängsel
för ökad trafiksäkerhet” godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Tjänsteskrivelse
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Förslag till beslut på sammanträdet

Lennart Andreassons (V) förslag:
• Att motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”
avslås.
Pär Sundbaums (KD) förslag:
• Att motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”
tillstyrks.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart
Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V),
Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Hilmar Jonsson
(MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S).
Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker
(M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och
Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för
nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.
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2014-01-10

Yttrande över motionen ”Viltstängsel för
ökad trafiksäkerhet”
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att tillstyrka motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”.
2. Att upprättat yttrande över motionen ”Viltstängsel
för ökad trafiksäkerhet” godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”. I
motionen föreslås att Borås Stad ska uppmana Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för viltstängsel på
del av Varbergsvägen där fler viltolyckor inträffat samt att
bekosta studien och viltstängsel om Trafikverket inte kan
göra det. Det är Trafikverket som är väghållare och har
ansvar för den aktuella vägsträckan.
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med
viltstängsel för att öka säkerhet och minska olyckor,
beträffande finansiering av Borås Stad åligger det andra
nämnder att bedöma den frågan.
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Yttrandet i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra
sig över motionen ”Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet”. I motionen tas upp att det längs Nya Varbergsvägen
från Svedjeskolan och cirka 900 meter västerut saknas
viltstängsel och att det under de senaste åren inträffat
ett flertal allvarliga trafikolyckor med vilt vid Transåssjön. Motionären föreslår att Borås Stad ska uppmana
Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie på den
aktuella sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel. Motionären anser att det omgående
behövs åtgärder och föreslår därför att Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudie och viltstängsel om Trafikverket inte
har möjlighet att bekosta det.
Det är viktigt att sträckor med viltstråk utrustas med
viltstängsel för att öka säkerhet och minska olyckor. Det
är Trafikverket som är väghållare och har ansvar för den
aktuella vägsträckan. Det är en tydlig gräns över vad som
är statens och vad som är kommunens ansvar.
Det kan finnas situationer som är så angelägna att det
skulle kunna bli aktuellt för kommunen att finansiera
åtgärder eller delar av åtgärder även om de ligger utanför
ansvaret. Bedömning av om så är fallet beträffande aktuell
fråga åligger annan nämnd att kunna avgöra.

Samverkan

Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Nr 79
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och
Cecilia Andersson (C);
Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
2014-06-16

Dnr 2013/KS0492 730

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
• att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
• att utreda behovet av att specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna,
Kommunala Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet. Remissvaren i sin helhet bifogas ärendet.
Stadsdelsnämnden Öster, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen i delen att utreda
kompetensbehovet. Nämnden avstyrker remissen i delen
att inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Borås Stad ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder sina anställda goda villkor. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård har förändrats med en tydlig
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förskjutning av vårdinsatser från sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Det medför ett förändrat
behov av kompetenser för de yrkesgrupper som arbetar
inom den kommunala verksamheten. En kompetensutvecklingsplan upprättas redan idag för varje medarbetare
dock finns behov av att göra en kompetensanalys och
kompetensplan på Borås Stadsnivå. Att ha en övergripande
plan för kompetensnivå och kompetensutveckling är ett
sätt att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare,
tillgodose framtida behov, det stärker medarbetarna att ha
rätt kompetens för uppdraget, och ökar kvaliteten i verksamheten. Det är idag svårt att rekrytera sjuksköterskor
men även utbildad omvårdnadspersonal.
Kommunstyrelsen anser att behovet av kompetensutveckling behöver utredas samt en kompetensplan behöver
tas fram för äldreomsorgen innan man fastställer vilka
åtgärder som ska genomföras. Detta ligger inom det
kommungemensamma uppdraget för äldreomsorgen som
Stadsdelsnämnden Öster har.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster
för sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens
hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta
fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Avdelningschef
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Alternativt förslag
Svar på motion av Kerstin Hermansson
(C) och Cecilia Andersson (C);
Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen!
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
• att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
• att utreda behovet av att specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna,
Kommunala Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet. Remissvaren i sin helhet bifogas ärendet.
Stadsdelsnämnden Öster, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen i delen att utreda
kompetensbehovet. Nämnden avstyrker remissen i delen
att inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor.

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Borås Stad ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder sina anställda goda villkor. Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård har förändrats med en tydlig
förskjutning av vårdinsatser från sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Det medför ett förändrat
behov av kompetenser för de yrkesgrupper som arbetar
inom den kommunala verksamheten. En kompetensutvecklingsplan upprättas redan idag för varje medarbetare
dock finns behov av att göra en kompetensanalys och
kompetensplan på Borås Stadsnivå. Att ha en övergripande
plan för kompetensnivå och kompetensutveckling är ett
sätt att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare,
tillgodose framtida behov, det stärker medarbetarna att
ha rätt kompetens för uppdraget, och ökar kvaliteten i
verksamheten. Genom att införa utbildningstjänster för
sjuksköterskor inom kommunen så höjer vi inte bara kompetensen bland våra anställda, utan höjer även kvaliteten
i vården för de äldre samtidigt som Borås Stad stärker sitt
varumärke som arbetsgivare. Det är idag svårt att rekrytera sjuksköterskor men även utbildad omvårdnadspersonal.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
KOMMUNSTYRELSEN

B 557

kommunfullmäktiges handlingar | 14 augusti 2014

Borås Kommunfullmäktige och deras beredninagar
Protokollsutdrag 2013-08-22 § 92
Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

”Motion; Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
Att dagens äldre lever längre och tack vare medicinska
behandlingar också överlever sjukdomar som tidigare var
dödliga är en framgång för samhället, men skapar nya
tuffa utmaningar för vården och omsorgen. Äldre personer
drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex
hälsosituation som följd. Allt fler äldre får avancerad vård
och behandling i hemmet och i särskilda boenden vilket
ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.
Stor del av personalen ca 80 % inom äldrevården är
utbildade undersköterskor men endast ett fåtal har fått en
vidareutbildning med inriktning mot äldre.
Sjuksköterskans som har en stor uppgift och stort ansvar
inom äldreomsorg kräver också specialistkunskap. Idag
finns ca 12 000 sjuksköterskor anställda inom den kommunala äldreomsorgen i Sverige, av dessa har ca 200 sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre. För att
öka tillgången på antalet specialistutbildade sjuksköterskor
med geriatriskinriktning krävs att fler utbildas.
Vi anser att Borås kommun som en stor vårdgivare borde
se till att kompetensutveckla personalen för klara de framtida utmaningarna med att ge patienter/vårdtagare god
vård men hög kvalitet.
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Samtidigt som den avancerade sjukvården flyttar ut i
hemmen ser vi också pensionsavgångar och minskat antal
sökande till vårdutbildningarna, vilket ytterligare sätter
frågan om personalförsörjningen i fokus. Vill kommunen
klara av rekrytera personal till sin verksamhet även i framtiden måste kommunen bli en attraktiv arbetsgivare.
Genom att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor
inom kommunen skulle kommunen både kompetensutveckla personalen, höja kvaliteten i vården för de äldre och
stärka sitt varumärke som arbetsgivare.
En utbildningstjänst kan utformas på olika sätt men en av
delarna bör handla om att bibehålla sin lön under studietiden. Utbildningstjänsterna ska vara kopplade till verksamhetens behov, vilket betyder att de utbildningstjänster
som inrättas i äldrevården ska ha inriktning geriatrik eller
liknande.
Därför föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
Att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.
Kerstin Hermansson (C)
Cecilia Andersson (C)”
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Remissvar

Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2014-02-25

§ 15
Yttrande över motionen ”Ökad trygghet
och kvalitet inom äldreomsorgen”
Kompetensutveckling inom äldreomsorgen krävs kontinuerligt för att kunna möta de äldres behov av vård
och omsorg. Detta bör ske utifrån verksamhetens behov
och utifrån de former som verksamheten anser vara bäst
lämpade. Motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen” är ett förslag på former för kompetensutveckling och därför föreslås Stadsdelsnämnden Väster att
avstyrka motionen.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen” avstyrks.
2. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Reservation

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Tjänsteskrivelse
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Förslag till beslut på sammanträdet

2013-12-11

Lennart Andreassons (V) förslag:
• Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” avslås.

Yttrande över motionen ”Ökad trygghet
och kvalitet inom äldreomsorgen”

Kerstin Hermanssons (C) förslag:
• Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” tillstyrks.

Förslag till beslut

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart
Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V),
Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Hilmar Jonsson
(MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S).
Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker
(M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och
Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för
nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen” avstyrks.
2. Att upprättat yttrande godkänns och översänds som
Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Kompetensutveckling inom äldreomsorgen krävs kontinuerligt för att kunna möta de äldres behov av vård
och omsorg. Detta bör ske utifrån verksamhetens behov
och utifrån de former som verksamheten anser vara bäst
lämpade. Motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen” är ett förslag på former för kompetensutveckling och därför föreslås Stadsdelsnämnden Väster att
avstyrka motionen.
Yttrandet i sin helhet

I motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen” föreslås att inrätta ett antal utbildningstjänster för
sjuksköterskor, att utreda behovet av specialistkompetens
hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram
förslag till kompetenshöjande åtgärder. Det finns en
medvetenhet kring behovet av kompetensutveckling inom
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olika professioner i äldreomsorgen. För att möta den allt
äldre befolkningens behov behöver vi skapa förutsättningar även för en framtida god trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen. I dagsläget finns exempelvis ett omfattande behov av kompetensutveckling inom geriatrik, demens
och psykisk ohälsa. Att arbeta inom äldreomsorgen kräver
en allt högre kompetens hos äldreomsorgens personal och
därmed behövs strategier för att bemöta det ökade behovet
av hälso- och sjukvårdsinsatser både inom ordinärt boende
och vård- och omsorgsboende.
Att utbilda och erbjuda personalen kompetensutveckling
är även ett sätt att vara och marknadsföra sig som en
attraktiv arbetsgivare.
Sedan 2006 har Borås Stad genomfört projektet LÄR UT
tillsammans med FOU Sjuhärad för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Innebörden av projektet har
blivit en ökad kompetens kring äldres läkemedelsanvändning och en ökad uppmärksamhet på läkemedelsrelaterade
problem. Syftet med projektet har varit att förbättra de
äldres läkemedelsbehandling. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen har fått utbildning inom äldre och läkemedel
utifrån fyra fokusområden. De har sedan blivit handledare
och förmedlat sin kunskap vidare till omvårdnadspersonalen. Erfarenheterna är att hemsjukvårdens sjuksköterskor
och omvårdnadspersonal har fått förutsättningar att bli
nyckelpersoner i arbetet med att öka kvaliteten vad gäller
de äldres läkemedelsbehandling. Då detta projekt fallit väl
ut används samma modell av kompetensutveckling i syfte
att öka kunskapen kring palliativ vård.
Förslaget i motionen ”Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen” innebär en lösning och ett sätt att arbeta
med kompetensutveckling. Utgångspunkten i kompetensutveckling ska vara utifrån verksamhetens behov och
formerna för detta bör utgå från det behovet. Därför är det
viktigt att verksamheterna hittar formerna för och beslutar
om organisationen kring kompetensutvecklingen. Behov
av kompetensutveckling inom äldreomsorgen finns, men
att fastställa en lösning som den enda rätta kan innebära
att andra möjligheter att öka kompetensen inte utvecklas
eller kan fortgå på ett sätt som man vet fungerar väl.
I Stadsdelsnämnden Väster arbetar tjugoåtta sjuksköterskor varav fyra är distriktssköterskor med inriktning mot
äldre motsvarande 15 högskolepoäng.
Samverkan

Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson Stadsdelschef
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Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen
2014-02-18

Svar på remiss Motion Ökad trygghet
och kvalitet inom äldreomsorgen
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ökad trygghet
och kvalitet inom äldreomsorgen i delen att utreda kompetensbehovet. Nämnden avstyrker remissen i delen att
inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor. Nämnden
översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en motion om ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen. Motionären vill att Borås Stad inrättar ett
antal utbildningstjänster för sjuksköterskor och utreder
behovet av specialistkompetens hos undersköterskor.
Stadsdelsnämnden Norr anser att en utredning av
kompetensbehovet behövs bland annat med tanke på det
förändrade uppdraget för den kommunala hälso- och
sjukvården. Det behövs en plan för kompetensförsörjning
och kompetensutveckling samt att det finns resurser för
den ökade kompetensbehovet. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker dock delen i remissen om att inrätta utbildningstjänster för sjuksköterskor. Nämnden menar att utredning,
analys och plan för hela äldreomsorgen bör upprättas först
och därefter kan beslut fattas om eventuella utbildningstjänster.

Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en motion om ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen. Motionären vill att Borås Stad inrättar ett
antal utbildningstjänster för sjuksköterskor och utreder
behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom
äldrevården samt att ta fram förslag till kompetenshöjande
åtgärder.
Det kommunala ansvaret för hälso- och sjukvård har
förändrats med en tydlig förskjutning av vårdinsatser från
sjukvården till den kommunala hälso- och sjukvården.
Det medför ett förändrat behov av kompetenser för de
yrkesgrupper som arbetar inom den kommunala verksamheten. En kompetensutvecklingsplan upprättas för varje
medarbetare dock finns behov av att göra en kompetensanalys och kompetensplan på Borås Stadsnivå. Att ha en
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övergripande strategisk plan för kompetensnivå och kompetensutveckling skulle stärka personalen så att de har rätt
kompetens för uppdraget och öka kvaliteten på verksamheten. Det behövs en grundläggande utredning och analys
över vilka strategiska kompetensutvecklingsinsatser som
behövs i Borås Stad och som ger bäst effekt i verksamheten. Idag prioriterar äldreomsorgsverksamheten ned och
bort önskvärda, och ibland nödvändiga, utbildningar och
kompetensutveckling för att ekonomiskt utrymme saknas.
Ekonomiska förutsättningar måste följa en strategisk plan
för kompetensutveckling.

Likabehandling

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker delen i remissen som
handlar om att inrätta ett antal utbildningstjänster för
sjuksköterskor. Nämnden anser att en kartläggning och
analys över helheten av kompetensbehovet inom äldreomsorgen först ska göras. För att därefter fastställa vilka
åtgärder som ska göras.

Facklig samverkan

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Remissinstans

Ärendet innebär ingen ekologisk påverkan.

Pensionärsrådet stadsdel Norr 2013-12-03. Pensionärsrådet ställde sig positiva till att kompetensen förstärks hos
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

För att genomföra en förstärkning av den kommunala
hälso- och sjukvården genom utredning och eventuellt tillföra tjänster medför en ökad kostnad. Ökat antal sjuksköterskor och utbildningsinsatser med vikariekostnader.

Förslaget förstärker insatserna till de som har kommunal
hälso- och sjukvård och möjliggör för den enskilde att
delta i samhällslivet eller de aktiviteter som erbjuds inom
den kommunala verksamheten.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats.

Information vid LSG, Lokal samverkansgrupp,
2014-02-13.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2014-02-11.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson
Annika Andersson
Ordförande 		
Tf stadsdelschef

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och unga påverkas inte av beslutet.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Centrala pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

2014-02-17

2014-01-13

Remiss, motion: Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen

Motion: Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen

Nämndens beslut

Centrala pensionärsrådets beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen.

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen ökad
trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen. Vid sammanträdet den 27 november 2013 § 59 beslutade rådet att
bifalla motionen.

Nämndens yttrande

Äldre personer drabbas ofta av långvariga sjukdomar med
en komplex hälsosituation som följd. Allt fler äldre får
avancerad vård och behandling i hemmet och i särskilda
boendeformer vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.

Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

Enligt motionärerna är det endast ett fåtal av personalen
som har fått en vidareutbildning med inriktning mot äldre. Av ca 12 000 sjuksköterskor som är anställda inom den
kommunala äldreomsorgen i Sverige har endast ca 200
sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre.

Från Kommunala funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Antalet anställda sjuksköterskor inom Stadsdelsnämnden
Östers verksamhetsområde är 50, varav två har utbildning med geriatrisk inriktning. Inom verksamhetsområdet
finns även den kommungemensamma kväll- och nattorganisationen för sjuksköterskor, med 23 sjuksköterskor, varav
en av dem har utbildning med geriatrisk inriktning.

Motion: Ökad trygghet och kvalitet inom
äldreomsorgen

För att öka tillgången på antalet specialistutbildade sjuksköterskor med geriatrisk inriktning krävs att fler utbildas.
Genom att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor
inom kommunen skulle kommunen både kompetensutveckla personalen, höja kvaliteten i vården för de äldre och
stärka sitt varumärke som arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att inrätta ett
antal utbildningstjänster för sjuksköterskor, att utreda
behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom
äldrevården samt att ta fram förslag till kompetenshöjande
åtgärder.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten 		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef
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2014-01-13

Kommunala funktionshinderrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen. Vid
sammanträdet den 4 december 2013 § 51 beslutade rådet
att bifalla motionen.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet
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Nr 80
Svar på motion av Thomas Wingren (MP);
Mer solkraft till Borås
2014-06-16

Dnr 2013/KS0545 370

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att:
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
• Vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större
takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad,
direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller
bolag eller dotterbolag, ska det där förutsättningar för
att god energiproduktion kan uppnås sättas solceller
eller paneler. Platser som har 75 % eller mer av maximal
solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att
god energiproduktion kan uppnås.
Motionen har varit remitterad till 14 förvaltningar och
bolag samt till ungdomsrådet och 7 remissvar har inkommit, i enlighet med bilagd remissammanställning.

Motionens första förslag – framtagande
av solpotentialkarta
Miljönämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Borås Djurpark, AB Bostäder och Viskaforshem
tillstyrker motionens första att-sats. Motionen anses ligga
i linje med kommunens miljöintentioner och en kartläggning av solpotentialen är nödvändig inför en investering.

Motionens andra förslag – investering i
solceller om förutsättning finns
Borås Djurpark tillstyrker utan kommentar. Miljönämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB
Bostäder och Viskaforshem tillstyrker med reservationen
att även andra aspekter än energiproduktion ska tas med i
beslutsunderlaget, såsom ekonomi. Bland annat påtalas att
bostadsbolagen enligt lagen ska agera affärsmässigt.
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker även denna att-sats.
De säger de nej till tvingande åtgärder samt anser även
dom att andra hänsyn än enbart energiproduktion måste
tas, och lyfter fram kulturhistoriska hänsyn.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen är positiv till att en solpotentialkarta
upprättas. En kartläggning som visar var förutsättningarna finns är viktig för att kunna investera i solkraft. Det
ligger i linje med kommunens miljöarbete och kan bidra
till att driva på utvecklingen av miljöarbetet ytterligare.
Kommunstyrelsen bedömer det även som lämpligt att i
enlighet med motionärens förslag ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att producera kartan.
Beträffande motionärens andra förslag delar Kommunstyrelsen intentionen att investering i solenergi ska göras då
förutsättningar finns. I enlighet med merparten av remis�svaren så bör dock bedömningen om förutsättningar finns
avgöras av respektive förvaltning eller bolag, där även
andra hänsyn än god energiproduktion inkluderas såsom
kulturhistoriska och affärsmässiga skäl.

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker däremot denna
att-sats. De är positiva till upprättande av en karta, men de
anser att det inte ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen
att upprätta den. Istället menar de att ansvaret ligger på
Stadskansliet, i deras ansvar för den översiktliga planeringen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Motionen anses besvarad.

Protokollutdrag 2013-08-22

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att producera
en solpotentialkarta över Borås Stad.

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad eller
de majoritetsägda bolagen bör möjligheterna till att
sätta upp solceller eller solpaneler undersökas. I undersökningen bör bland annat ekonomiska, tekniska
och kulturhistoriska förutsättningar studeras.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

”Motion; Mer solkraft till Borås
Varje timme strålar det in nog med solenergi på jorden
för att tacka hela mänsklighetens elbehov under ett års
tid. Det är en energi som vi i Borås har börjat nyttja, med
bland annat Sveriges då sjunde största solcellsanläggning
installerad på taket till Simonsland 2012.
Men för att skynda på arbetet med att bättre tillvarata den
energin är det dax att vi inför ett övergripande system för
hur vi ska arbeta med den har frågan.
Då behöver vi dels ta reda på hur solpotentialen ser ut i
Borås, genom att göra en solpotentialkarta, där man kan
se mycket solenergi som man kan utvinna på olika platser
jämfört med potentiellt maximum.
Vi kommer inte vara först med det – i Sverige blev Göteborg det år 2012, och sedan dess har fler följt efter. Men vi
har fortfarande chansen att ligga i framkant.
Och för att göra Borås till en föregångare i Sverige när det
gäller utnyttjandet av solens energi så ska vi förstås dels
tillhandahålla den här kartan för våra invånare, men även
nyttja den i våra organisationer.
Där finns det ständigt ett behov av att titta på kostnadseffektiviteten, och därför är det viktigt att känna till att
det idag finns solceller som även tjänar som takmaterial.
Genom att välja att installera solceller som takmaterial där
så är lämpligt vid nybyggen, takbyten och större takreparationer så uppnår man en helt annan kostnadseffektivitet, då man kan räkna bort vad ett normalt tak skulle ha
kostat från investeringen – samtidigt som vi installerar
förnyelsebar energi och närmar oss målet om att bli en
fossilbränslefri stad.
Därför yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar
• Att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
• Att vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större
takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad,
direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller bolag eller dessas dotterbolag, ska det där förutsättningar
för att god energiproduktion kan uppnås sättas solceller
eller -paneler. Platser som har 75% eller mer av maximal
solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att
god energiproduktion kan uppnås.
Thomas Wingren (MP)”
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Från Stadskansliet

Remissöversikt
2014-02-25

Motion: Mer solkraft till Borås
Översikt av nämndernas och bolagens
yttranden
Tillstyrker

Tillstyrker
med
yttrande

Avstyrker

Avstår
från
yttrande

Ej svar

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden

X

Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

X

Tekniska nämnden

X

Miljö- och konsumentnämnden

X

Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Ungdomsrådet

X

Centrala Pensionärsrådet
Funktionshinderrådet
Invandrarrådet
Brottsförebyggande rådet
Folkhälsorådet
AB Bostäder

X

Fristadbostäder AB

X

AB Sandhultsbostäder

X

AB Toarpshus

X

Viskaforshem AB
Borås Djurpark AB

X
X

Industribyggnader i Borås AB

X

Borås Energi och Miljö AB

X

Borås Elnät AB

X

Borås kommuns parkerings AB

X
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Remissvar

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-09-24

Motion: Mer solkraft till Borås
Nämndens beslut

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
med bifogade kommentarer.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden anser att en solpotentialkarta
bör tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och för att
ytterligare möjliggöra att tillvarata solens energibidrag bör
hänsyn till solinstrålningen tas när byggnader placeras och
konstrueras.
Lokalförsörjningsnämnden samtycker till förslaget att
utreda hur en god energiproduktion i nybyggnationer eller
större ombyggnader som omfattar takfasadrenoveringar
kan uppnås.

Nämndens yttrande i sin helhet

Lokalförsörjningsnämnden anser att en solpotentialkarta
bör tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och för att
ytterligare möjliggöra att tillvarata solens energibidrag bör
hänsyn till solinstrålningen tas när byggnader placeras och
konstrueras.
Lokalförsörjningsnämnden samtycker till förslaget att
utreda hur en god energiproduktion i nybyggnationer
eller större ombyggnader som omfattar takfasadrenoveringar kan uppnås. I de fall där en solenergianläggning
kan integreras i en nybyggnation eller utgöra en del av en
mer omfattade yttertaks- och/eller fasadrenovering bör
merkostnaden beaktas i förhållande till anläggningens
långsiktiga energitillförsel. Då solenergi för närvarande,
vad gäller elproduktion med s k solceller, fortfarande är
relativt dyr i förhållande till energiutbytet är merkostnaden för stor för att ingå i ett ordinarie byggprojekt då
kostnadspåverkan på verksamheten dvs verksamhetens
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hyra stiger. 2012 monterades elalstrande solceller på LSSboendet på Trollgårdsgatan. Erfarenheterna av denna 200
m² stora anläggning håller på att utvärderas men man kan
redan nu se att priset för den producerade elenergin är,
trots stadsbidrag, mer än dubbels så stort jämfört med den
elenergi staden köper.
Emellertid har priserna på solceller, vare sig de är i form
av takpaneler för ersättning av taket i sin helhet eller för
utanpåliggande montage, mer än halverats det senaste året
och cellernas effektivitetsfaktor stiger sakta hela tiden. I
detta perspektiv och i takt med att elpriserna stiger kommer produktion av el med hjälp av solceller bli lönsamt,
förhoppningsvis inom några år.
På marknaden finns numera även en hybridkonstruktion
som i samma enhet omfattar produktion av så väl el som
värme. Denna typ av konstruktion visar goda förutsättningar för att kunna vara lönsam inom en mycket snar
framtid. Lokalförsörjningsförvaltningen följer utvecklingen av dessa hybrider med särskilt stort intresse då
teknikens kombination av el- och värmeproduktion kan
ha en, för förvaltningens hyresgäster, positiv inverkan på
lokalernas hyreskostnad.
Lokalförsörjningsförvaltningen följer med stort intresse
utvecklingen inom området och har för närvarande ett
förfrågningsunderlag ute gällande en solcellsanläggning,
av det mindre formatet, till förskolan Kärnhuset på Hestra
7. Även denna anläggning finansieras delvis via stadsbidrag och hur kostnadseffektiv denna anläggning blir i
förhållande till den tidigare installerade anläggningen på
Trollgårdsgatans LSS-boende återstår att se.
Vår förhoppning är att kostandsbilden förändrats i, för
Staden, positiv riktning samt att vi även kan se en sjunkande tendens vad gäller installationskostanden då denna
kostnad är relativt hög sett till totalpriset för en driftfärdig
anläggning.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
med bifogade kommentarer.
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-09-26

Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2013-09-24

Motion: Mer solkraft till Borås

§ 138
Mer solkraft till Borås – motion av Thomas Wingren (MP)

Nämndens beslut

Yttrande till Kommunstyrelsen)

Tekniska nämnden tillstyrker intentionerna i förslaget.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande

Tekniska nämnden ser det som nödvändigt att driva på
utvecklingen i Borås Stads utifrån visionens inriktning för
att nå en fosilbränslefri stad. Då kan mer solkraftsutbyggnation vara en möjlighet bland flera. Nämnden ser det
som positivt att det i alla om- och nybyggnationsprojekt
överväger en lösning med solceller och/eller solpaneler.
Tekniska förvaltningen har för närvarande en gång- och
cykelbana som drivs med enbart solceller och planerar att
anlägga ytterligare en sådan anläggning. Kostnadsaspekten måste givetvis vägas in kontra den energibesparing som
kan göras vid investerings tillfället.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
Ordförande		 Förvaltningschef

Thomas Wingren (MP) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås
Stad. Vidare yrkar motionären att solceller eller solpaneler
ska sättas på alla fastigheter som tillhör Borås Stad vid nybyggnation, takbyten eller större takreparationer, förutsatt
att god energiproduktion kan uppnås.
Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner
på miljöområdet. Mål 10a i Miljömåleri ligger i linje med
motionärens yrkande. Miljömålen innebär dock inte att
de endast är den möjliga energiproduktionen som avgör
om solenergi ska installeras utan även andra aspekter som
ekonomi eller arkitektur.
Miljöförvaltningen håller just nu på med att ta fram en
karta som visar solenergi- potentialen på stora tak inom
Borås Stad. Kartan ligger i linje med motionärens yrkande
men är i dagsläget inte heltäckande. Förvaltningen anser
att motionen kan tillstyrkas under förutsättning att även
andra aspekter än energiproduktion tas med i beslutsunderlag avseende installation av solenergianläggningar.

Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september
2013.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen med
reservation för att även andra aspekter än energiproduktion ska tas med i beslutsunderlaget innan solenergianläggningar installeras.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse
Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden
2013-09-12

Mer solkraft till Borås
– motion av Thomas Wingren (MP)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0545)

Sammanfattning

Thomas Wingren (MP) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås
Stad. Vidare yrkar motionären att solceller eller solpaneler
ska sättas på alla fastigheter som tillhör Borås Stad vid nybyggnation, takbyten eller större takreparationer, förutsatt
att god energiproduktion kan uppnås.
Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner
på miljöområdet. Mål 10a i Miljömålen ligger i linje med
motionärens yrkande. Miljömålen innebär dock inte att
de endast är den möjliga energiproduktionen som avgör
om solenergi ska installeras utan även andra aspekter som
ekonomi eller arkitektur.
Miljöförvaltningen håller just nu på med att ta fram en
karta som visar solenergipotentialen på stora tak inom
Borås Stad. Kartan ligger i linje med motionärens yrkande
men är i dagsläget inte heltäckande. Förvaltningen anser
att motionen kan tillstyrkas under förutsättning att även
andra aspekter än energiproduktion tas med i beslutsunderlag avseende installation av solenergianläggningar.

Förslag till beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen med
reservation för att även andra aspekter än energiproduktion ska tas med i beslutsunderlaget innan solenergianläggningar installeras.

Ärendet

Thomas Wingren (MP) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat på att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås
Stad. Vidare yrkar motionären att solceller eller solpaneler
ska sättas på alla fastigheter som tillhör Borås Stad vid nybyggnation, takbyten eller större takreparationer, förutsatt
att god energiproduktion kan uppnås.
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Miljöförvaltningens synpunkter

Solenergiproduktionen ökar stort i världen och har även
ökat i Borås. 2008 fanns 8 m2 solpaneler på kommunalt
ägda byggnader i Borås. Är 2012 hade ytan ökat till drygt
1 000 m2. 2012 installerade Lokalförsörjningsförvaltningen 200 m2 solceller och 2013 planeras en anläggning på 75
m2 på förskolan Hestra 7 samt 2014 på Orangeriet.
Motionen ligger väl i linje med Borås Stads ambitioner
på miljöområdet. I den antagna visionen “Borås 2025”
sägs exempelvis att “Borås är en stad baserad på förnybar
energi”.
Borås Stads miljömål 2013-2016 anger mål 10a att “Borås
Stad verkar för ökad användning av solenergi”. Åtgärden för att uppnå målet är: “Överväg alltid installation
av solpaneler eller solfångare vid om- och nybyggnad av
fastigheter som ägs av kommunen och de kommunala
bolagen. Information och rådgivning om solenergi, delta i
nätverk för att främja solenergi”.
Mål 10a i miljömålen ligger i linje med motionärens yrkande att solceller eller paneler ska sättas på alla fastigheter
som tillhör Borås Stad vid nybyggnation, takbyten eller
större takreparationer, förutsatt att god energiproduktion
kan uppnås. Miljömålen innebär dock inte att det endast
är den möjliga energiproduktionen som avgör om solenergi
ska installeras, utan även andra aspekter som ekonomi
eller arkitektur.
Miljö- och konsumentnämnden har ett uppdrag från
Kommunfullmäktige att ta fram en Energi- och klimatplan. Inom ramen för detta arbete håller Miljöförvaltningen just nu på med att ta fram en karta som visar solenergipotentialen på stora tak inom Borås Stad. Kartan ligger
i linje med motionärens yrkande, men är i dagsläget inte
heltäckande. Syftet med solpotentialkartan är att få kunskap om hur mycket energi vi kan få från solenergi om vi
installerar solceller på alla stora tak. Kartan kan dessutom
inspirera fastighetsägare att installera solenergi.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Susanne Arneborg
Miljöchef
Energisamordnare
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Från AB Bostäder i Borås AB
Till Kommunstyrelsen

Från Viskaforshem AB
Till Kommunstyrelsen

2013-10-30

2013-10-24

Motion: Mer solkraft till Borås

Motion: Mer solkraft till Borås Stad

Styrelsens beslut

Nämndens beslut

Styrelsen beslutar att tillstyrka motionen.

Tillstyrkan.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Nämndens yttrande i sammanfattning

Thomas Wingren föreslår i en motion till fullmäktige
att fullmäktige ska ge samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att producera en solpotentialkarta över Borås
Stad. Han föreslår dessutom att det ska sättas solceller eller
–paneler vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större
takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad,
direkt eller genom något bolag eller dessas dotterbolag.

Ang andra stycket Viskaforshem skall försöka tillämpa
detta vid nästa nybyggnation.

Vi delar motionärens uppfattning att det ska produceras
en solpotentialkarta över Borås Stad. Vi tror att det behövs
en kartläggning av var förutsättningarna finns för placering av solceller för elproduktion.
Styrelsen vill framföra att motionärens andra förslag inte
är lika enkelt att besluta om från fullmäktiges sida. Det
åligger på bolaget och dess styrelse att avgöra om det finns
affärsmässiga förutsättningar för denna åtgärd. Den nya
lagstiftning som gäller för de kommunala allmännyttiga
bostadsaktiebolagen är tydlig med att investeringar ska
vara affärsmässiga.
Styrelsen beslutar därför att tillstyrka motionen.
AB BOSTÄDER I BORÅS AB
Roland Andersson
Sven Liljegren
Ordförande		 VD

VISKAFORSHEM AB
Ingvar Zachrisson		
Mikael Bengtsson
Ordförande		 VD

Från Borås Djurpark AB
Till Kommunstyrelsen

Motion: Mer solkraft till Borås
Nämndens beslut

Tillstyrkan.
BORÅS DJURPARK AB
Marie Fridén
Bo Kjellson
Ordförande
VD
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Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen
2013-10-17

lade gröna tak. Beroende på konstruktionens utformning
kan det krävas bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden ställer
sig positiva till att lämna information om hur solceller kan
användas på tak till exempel vid bygglovmottagningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det utöver goda
förutsättningar för energiproduktion också måste läggas
stor vikt vid byggnadernas kulturhistoriska värden. Där
det ur byggnadsantikvariskt perspektiv är lämpligt t.ex.
på platta tak eller delar av tak skall detta uppmuntras. En
bedömning måste göras i varje enskilt fall om byggnaden
går att tillföra solceller utan att byggnaden förvanskas.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Reservation

Motion: Mer solkraft till Borås
Nämndens beslut

Nämnden avstyrker motionen i den del som gäller att
uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera
en solpontentialkarta över Borås Stad, då ansvaret för
översiktlig planering vilar hos Stadskansliet och Samhällsplaneringsavdelningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen
kan dock göra framtaget material tillgängligt via GIS
inom ramen för förvaltningens ansvar för GIS-utvecklingen i kommunen.

Kjell Classon (S) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen

Även för den andra delen gällande att sätta solceller/paneler vid nybyggnationer, takbyten och större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad, avstyrker
Samhällsbyggnadsnämnden motionen då nämnden inte
tror på tvingande åtaganden vid produktion och att det
vid ombyggnad av tak skall tas hänsyn till byggnadernas
kulturhistoria.

Omröstning genomförs. Ordförandes förslag besvaras med
Ja och Kjell Classons (S) förslag med Nej.

Nämndens yttrande i sin helhet

Nämnden anser att det är positivt att frågan om solceller
lyfts. Nämnden anser att åtgärden bör införlivas i Borås
stads Energi- och klimatplan med en tydlig redovisning av
vem som ska utföra vilka åtgärder.
Framtagandet av ett underlag för solenergi för Borås stads
fastigheter bör vara en uppgift för Lokalförsörjningsförvaltningen. Övriga åtgärder som syftar till att sprida
kunskap och uppmuntra till användning av solceller bör
vara en del av miljöförvaltningens arbete. Om en karta
produceras kan Samhällsbyggnadsförvaltningens GIS-avdelning vara behjälplig med att materialet görs tillgängligt
via kommunens kartsystem.
Det finns bra exempel på platser där solcellsparker har anordnats i en samverkan med landskap och arkitektur. Det
är en god idé att studera placering av solceller på befintliga
tak och även att arbeta mer med kombinationer av så kal�-
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Ordförande föreslår att nämnden ska avstyrka motionen
enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag
Kjell Classon (S) begär omröstning.

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Maj-Britt Eckerström (C),
Håkan Ågren (M), Wiwi Roswall (M) och Andreas Tammjärv (M)
Nej: Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Magnus
Carlsson (S) och Markus Hermansson (VV)
Ordförande finner att nämnden beslutar att avstyrka
motionen.
Kjell Classon (S), Tommy Josefsson (V), Magnus Carlsson (S) och Markus Hermansson (VV) reserverar sig mot
beslutet.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Bertil Myhrberg		
Tomas Rossing
ordförande		 Samhällsbyggnadschef
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Nr 81
Svar på Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Kultursatsning i grundskolan

2014-06-16

Dnr 2013/KS0732 862

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig har till Kommunfullmäktiges
sammanträde 20 november 2013 lämnat en motion om
kultursatsning i grundskolan.
Motionen har remitterats till följande: Samtliga stadsdelsnämnder, Kulturnämnden och Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har tillstyrkt motionen. Samtliga nämnder har hänvisat till att det nu pågår ett arbete med en
kulturplan för kommunens grundskolor, men formulerar
sitt ställningstagande till motionen på olika sätt. Kulturnämnden tillstyrker. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster
avstyrker medan Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker
motionens innehåll men finner inte någon anledning att
ytterligare utreda möjligheterna att utöka de kulturella
aktiviteterna.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga nämnder
hänvisat till det pågående arbetet med en kulturplan. I
praktiken innebär detta att motionärens intentioner torde
var uppfyllda. Något ytterligare beslut om utredningsuppdrag behövs alltså inte.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Plamén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Alternativt förslag
Svar på Motion av Falco Güldenpfennig
(KD); Kultursatsning i grundskolan
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig har till Kommunfullmäktiges
sammanträde 20 november 2013 lämnat en motion om
kultursatsning i grundskolan.
Motionen har remitterats till följande: Samtliga stadsdelsnämnder, Kulturnämnden och Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har tillstyrkt motionen. Samtliga nämnder har hänvisat till att det nu pågår ett arbete med en
kulturplan för kommunens grundskolor, men formulerar
sitt ställningstagande till motionen på olika sätt. Kulturnämnden tillstyrker. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster
avstyrker medan Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker
motionens innehåll men finner inte någon anledning att
ytterligare utreda möjligheterna att utöka de kulturella
aktiviteterna.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga nämnder hänvisat till det pågående arbetet med en kulturplan. Motionen bör dock bifallas för att ytterligare poängtera vikten
av att elever i större utsträckning bör ges möjligheten att
besöka exempelvis teatrar, dans- och operaföreställningar,
museum med mera.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN

B 571

kommunfullmäktiges handlingar | 14 augusti 2014

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Remissvar

Protokollsutdrag 2013-11-20
Bilaga till § 141 Anmälningsärenden

”Motion; Kultursatsning i grundskolan
Kristdemokraterna vill att elever i större utsträckning ska
ges möjligheten att besöka exempelvis teatrar, dans- och
operaföreställningar, museum och andra kulturella arrangemang på skoltid.
Skolans bildningsuppdrag handlar inte bara om att lära ut
algebra, geografiska platser eller politiska system. Bildningsuppdraget innefattar också att förmedla det själsliga
och kreativa. Att förstå samhällsfenomen på ett djupare
plan och att kunna bearbeta tankar samt idéer är också en
del av bildningsuppdraget. En utökad kulturverksamhet i
stadens grundskolor är därför önskvärt.
En bärande tanke i folkbildningstraditionen är att alla ska
ges samma möjligheter och förutsättningar. Vissa barn
växer upp i hem där kulturella aktiviteter är vanliga inslag,
medan andra kanske aldrig kommer i kontakt med det
kulturella utbudet. Genom att låta elever under skoltid
besöka exempelvis Borås Textilmuseum, Stadsteatern eller
Operan i Göteborg kan både integration och jämlikhet
förbättras.
Kulturell stimulans är berikande, utvecklande och lägger
grunden för nya infallsvinklar. Men det är inte alltid
lätt att ta till sig och förstå kulturella inslag. Att redan i
unga år ges möjligheten att komma i kontakt med olika
arrangemang lägger grunden för ett framtida intresse.
Utan kulturella inslag riskerar vi att bli historielösa och att
kunskap om vårt kulturarv går förlorad.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda möjligheten att utöka och fördjupa kulturella aktiviteter i
stadens grundskolor.
Falco Güldenpfennig (KD)”

Från Borås Stads Ungdomsråd
2014-01-29

Remiss: Kultursatsning i grundskolan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0732

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget om att
utreda möjligheterna till ökade kultursatsningar i skolan.
Dagens skola upplevs av många som fyrkantig, ledamöterna uttrycker att det inte händer mycket i skolan utanför
lektionstid. Det skulle vara bra för skolan och elevernas
utveckling att införa fler kulturinslag i skolan. Kultur ökar
elevernas kreativitet och lärande utanför skolan.
Ledamöterna lyfter att elever troligen blir mer studiemotiverade när de blir inspirerade att utforska och lära sig
mer om nya områden. Det kan också leda till att eleverna
uppfattar skolan som en trevligare och tryggare plats att
vara på.
Ledamöterna vill lyfta att det är viktigt att beakta elevernas inställning till förslaget. Ungdomsrådet anser elever
bör vara delaktiga i utredningen då det berör deras vardag
till stor del och de har kunskap om hur det är att gå i
skolan idag.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Ungdomsrådet anser att tiden i skolan är viktigt för barns
och ungas utveckling. Det är i skolan alla får möjlighet att
lära sig och uppleva nya saker
Ungdomsrådet ställer sig positivt till förslaget om att
utreda möjligheterna till ökade kultursatsningar i skolan.
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Dagens skola upplevs av många som fyrkantig, ledamöterna uttrycker att det inte händer mycket i skolan utanför
lektionstid. Det skulle vara bra för skolan och elevernas
utveckling att införa fler kulturinslag i skolan. Kultur ökar
elevernas kreativitet och lärande utanför skolan.

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Ledamöterna lyfter att elever troligen blir mer studiemotiverade när de blir inspirerade att utforska och lära sig
mer om nya områden. Det kan också leda till att eleverna
uppfattar skolan som en trevligare och tryggare plats att
vara på.

Yttrande över motionen Kultursatsning i
grundskolan

För vissa elever är skolan kanske den enda platsen där man
får möjlighet att göra ett teaterbesök eller se en utställning.
Får man möta kultur i skolan kan det bidra till att man
utvecklar nya fritidsintressen.
Ett antal ledamöter lyfter dock fram att det i utredningen
är viktigt att beakta de ekonomiska konsekvenserna av
förslaget. Skulle det innebära att skolan måste dra ner
på lärare eller undervisning är det inget bra förslag. Mer
kultur i skolan får inte leda till sämre kvalitet i undervisningen, man måste hitta sätt att få in det i vardagen och
skapa ett lärande kring kultur.
Några lyfter också att det i utredningen är viktigt att beakta elevernas inställning till detta. Eleverna kanske tycker
att det redan är tillräckligt mycket kultur i skolan, eller är
inte intresserade av detta utan vill prioritera annat. Ungdomsrådet anser elever bör vara delaktiga i utredningen då
det berör deras vardag till stor del och de har kunskap om
hur det är att gå i skolan idag.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.
Maja Karlsson		
Sakiba Ekic
Ordförande		 Ungdomsstrateg
Borås Stads Ungdomsråd

2014-02-17

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden tillstyrker motionen, med hänvisning
till att dess intentioner står i samklang med det pågående
arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Kulturnämnden anser att motionen Kultursatsningar i
grundskolan är av största vikt. Stadsdelscheferna tillsammans med kulturchefen, beslutade att under 2013,
gemensamt arbeta fram en gemensam kulturplan för
grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med planen
sker förvaltningsövergripande skola – kultur. Detta arbete
pågår och beräknas vara klart i juni 2014 för beslut i
Arbetsgrupp Förskola och Skola där även Kulturförvaltningen medverkar. Därefter sänds kulturplanen ut på
remiss till berörda nämnder. Planen beräknas tas i bruk
januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs
9. Dessa elever kommer att få ta del av det kulturutbud
Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11 framgår det tydligt
att de estetiska lärprocesserna ska ingå naturligt i skolans
verksamhet. Genom att skolorna i Borås Stad arbetar efter
kulturplanen genererar detta effekter så som fördjupade,
utökade och jämlika kulturupplevelser.
Ca 95 % av stadens skolor arbetar dessutom aktivt med
Skapande skola, vilket är en nationell satsning som ingår i
den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”En skola i världsklass” blir kultur
och kreativitet verktyg för en framgångsrik skola.
Kulturförvaltningen föreslår att motionen avstyrkes med
hänvisning till det pågående arbetet att ta fram en Kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.

Reservation

Majoritetsgruppen föreslår att Kulturnämnden tillstyrker
motionen med hänvisning till att dess intentioner står i
samklang med det pågående arbetet med att ta fram en
kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
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Den röd/gröna oppositionen föreslår att Kulturnämnden
avstyrker motionen, med hänvisning till det pågående
arbetet med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor.
Ordföranden ställer majoritetsgruppens förslag mot den
röd/gröna oppositionens och finner majoritetsgruppens
förslag med övervägande ja besvarat.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition läses upp och godkännes.
Den som vill bifalla majoritetsgruppens förslag röstar ja,
den det inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden
beslutat enligt den röd/gröna oppositionens förslag.
Vid omröstning röstas ja av Kristina Dahlberg Andersson
(M), Marie-Louise Hall (M), Ann-Britt Boman (C), Bengt
Wahlgren (FP) och Lotta Löfgren-Hjelm (M), samt nej av
Sara Andersson (S), Lena Sänd (S), Hasse Brännmar (S)
och Anna Gustavsson (V).
Kulturnämnden beslutar därmed med fem röster mot fyra
att tillstyrka motionen, med hänvisning till att dess intentioner står i samklang med det pågående arbetet med att ta
fram en kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
Den röd/gröna oppositionen reserverar sig mot beslutet. Se
bilaga.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren Eva-Lotta Franzén
Ordförande
Kulturchef
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Reservation
Motion Kultursatsning i grundskolan
Den Rödgröna minoriteten reserverar sig mot att tillstyrka motionen med hänvisning att det redan pågår ett
arbete med att ta fram en kulturplan för alla Borås Stads
grundskolor.
Den rödgröna gruppen i Kulturnämnden
Sara Andersson
gruppledare för den rödgröna minoriteten
i Kulturnämnden
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Kultursatsning i grundskolan
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionens
innehåll men finner ingen anledning att ytterligare utreda
möjligheten att utöka kulturella aktiviteter inom grundskolorna då ett aktivt arbete med en gemensam kulturplan
för alla Borås Stads grundskolor redan pågår.

Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster anser att motionen Kultursatsningar i grundskolan på ett bra sätt beskriver vikten av
kulturella aktiviteter i tidiga år och delar motionärens
uppfattning att en ökad kulturverksamhet i stadens
grundskolor är önskvärd.
Stadsdelscheferna tillsammans med kulturchefen beslutade
under 2013 att gemensamt arbeta fram en kulturplan för
grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med planen,
sker i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp skola –
kultur. Arbete pågår och beräknas vara klar i juni 2014.
Därefter tas ett beslut i arbetsgrupp Förskola och Skola där
även Kulturförvaltningen medverkar. Sedan går kulturplanen för Borås Stads grundskolor ut på remiss till berörda
nämnder. Kulturplanen beräknas börja gälla januari 2015.

Ca 95 % av stadens skolor, arbetar dessutom aktivt med
Skapande skola, vilken är en nationell satsning som ingår i
den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”En skola i världsklass” blir kultur
och kreativitet, verktyg till en framgångsrik skola.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens tankar om
vikten av kultursatsningar i skolan men bedömer också
att mycket redan görs i motionens anda, bland annat i det
pågående arbetet med att ta fram en gemensam kulturplan för alla grundskolor i Borås Stad. Av det skälet synes
det inte nödvändigt att ytterligare utreda möjligheten till
utökade kulturella aktiviteter i stadens grundskolor.

Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdom nu eller i
framtiden?
Ja
Har barn och ungdom som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Ja. Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra
sig över motionen och har lämnat ett eget svar.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Rita Johansson
Ordförande
Stadsdelschef

Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs
9 vilket innebär att alla dessa elever kommer att få ta del
av det kulturutbud Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11
framgår det tydligt att de estetiska lärprocesserna ska ingå
naturligt i skolans verksamhet. Genom att skolorna i Borås
Stad kommer att arbetar efter kulturplanen, generera detta
effekter som fördjupade, utökade och jämlika kulturupplevelser.

B 575

kommunfullmäktiges handlingar | 14 augusti 2014

Från Ungdomsrådet Öster

Från Stadsdelsnämnden Norr

2014-02-05

2014-02-18

Svar på remiss: Kultursatsning
i grundskolan

Svar på Remiss Motion Kultursatsning i
grundskolan

Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster har tagit
del av remissen ”Kultursatsning i grundskolan”, och har
genom gruppdiskussioner gjort följande uttalanden;
• Kultur är ett brett område och viktigt!
• Vi har aldrig möjlighet som det är idag, att få uppleva /
göra studiebesök på olika platser.
• Det vore ett bra komplement till den ”vanliga” undervisningen, att få ny kunskap och lära sig genom ”praktiska” erfarenheter.
• Om man ska satsa extra på det här är det viktig att
göra det på ett roligt sätt, att få med elevernas tankar
och önskemål. Det kan både vara roligt och lärorikt
samtidigt!
• Vore bra att varje termin få göra diverse olika besök
inom flera ämnen kopplat till kulturaktiviteter; historiamuseum, hemkunskap-restaurangkök, musik-kulturskolan/musikal, matematik-navet etc. Det kan också finnas
kopplingar till olika föreställningar (bio/teater) som
handlar om vissa teman som vi läser.
• Det finns bra exempel som förekommer på vissa skolor
redan idag (t ex Daltorpskolan). På andra skolor får
vissa klasser göra besök, men det beror på att deras
lärare är aktiva. Vi vill därför uppmana rektorerna att
ALLA klasser får samma möjlighet!
Beslut:

Ungdomsrådet Öster beslutar att tillstyrka remissen men
vill att Stadsdelsnämnden Öster ser över de bedömningar
och önskemål som gjorts och att dessa vägs in i det yttrande som skickas vidare.
Sammanställt av:
Mikael Andersson,
Ungdomssamordnare SDF Öster

Nämndens beslut

Nämnden avstyrker motionen Kultursatsning i grundskolan och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna yttrande på motionen Kultursatsning i grundskolan. Motionären föreslår att Stadsdelsnämnden Norr ges i uppdrag
att utveckla kulturella aktiviteter för stadens grundskolor.
Nämnden avstyrker motionen då grundskolornas utökade
möjlighet att ta del av kulturaktiviteter omhändertas i den
kulturplan som kommer att fastställas under 2014.

Nämndens yttrande i sin helhet

I motionen Kultursatsning i grundskolan föreslår motionären att Stadsdelsnämnden Norr ges i uppdrag att
utveckla möjligheten att utöka och fördjupa kulturella aktiviteter i staden grundskolor. Motionären vill att elever i
större utsträckning ska ges möjlighet att besöka exempelvis
teatrar, dans- och operaföreställningar, museum och andra
kulturella arrangemang på skoltid.
Stadsdelsnämnden Norr delar motionärens uppfattning
om vikten av att elever i stadens grundskolor ges möjlighet
att ta del av kultura ktiviteter.
Stadsdelscheferna har tillsammans med kulturchefen
beslutat att under 2013 arbeta fram en gemensam kulturplan för grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med
planen sker förvaltningsövergripande mellan skola och
kultur. Detta arbete pågår och beräknas vara klart i juni
2014. Kulturplanen kommer att behandlas i stadsdelsförvaltningarnas Arbetsgrupp förskola – skola, där även
Kulturförvaltningen medverkar. Förslaget till Kulturplan
kommer att sändas på remiss till stadsdelsnämnderna och
Kulturnämnden, för att sedan fastställas i Stadsdelsnämnden Norr.
Planen beräknas gälla från och med januari 2015.
Kulturplanen berör alla elever i förskoleklass till årskurs 9.
Alla dessa elever kommer att få ta del av det kulturutbud
Borås Stad har att erbjuda. I Lgr 11 (läroplan) framgår
att de estetiska lärprocesserna ska ingå naturligt i skolans
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verksamhet. Genom att skolorna i Borås Stad arbetar efter
kulturplanen, generera detta effekter så som, fördjupade,
utökade och jämlika kulturupplevelser.
Ca 95 procent av stadens skolor, arbetar dessutom aktivt
med Skapande skola, vilken är en nationell satsning som
ingår i den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”Lust att lära” blir kultur och kreativitet verktyg till en framgångsrik skola.
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen, då grundskolornas utökade möjlighet att ta del av kulturaktiviteter
omhändertas i den kulturplan som kommer att fastställas
under 2014.

Reservation

Alliansen i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till
förmån för tillstyrkan av motionens innehåll och konstaterar att det redan pågår ett arbete med att utöka kulturella aktiviteter inom grundskolorna i och med ett redan
pågående aktivt arbete med en gemensam kulturplan för
alla Borås Stads grundskolor.
Malin Wickberg (M), Wiwi Roswall (M), Birgit Wahlgren
(FP), Catharina Rapp (C) och AnnaCarin Martinsson (M)

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och unga berörs inte av en avstyrkan eller tillstyrkan
av motionen då innehållet i ärendet tas om hand i kulturplanen.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.

Omvärldsperspektiv

Omvärldsperspektivet har inte beaktats.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2013-02-11.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S) 		
Annika Andersson
Ordförande 			
Tf stadsdelschef

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
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Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2014-02-25

§ 13
Yttrande över motionen ”Kultursatsning
i grundskolan”
Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen ”Kultursatsningar i grundskolan” tar upp ett viktigt område,
men eftersom det redan pågår ett arbete för att ta fram en
gemensam kulturplan för skolan i Borås Stad, så föreslås
Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka motionen.

Reservation

Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim
Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och Birgitta Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Tjänsteskrivelse
Från Stadsdelsförvaltningen Väster

Förslag till beslut på sammanträdet

Lennart Andreassons (V) förslag:
• Att motionen ”Kultursatsning i grundskolan” avslås.
Pär Sundbaums (KD) förslag:
• Att motionen ”Kultursatsning i grundskolan” tillstyrks.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Stadsdelsnämnden Väster beslutar i enlighet med Lennart
Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Pär Sundbaums (KD) förslag.

2014-02-04

Yttrande över motionen ”Kultursatsning
i grundskolan”
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att avstyrka motionen ”Kultursatsning i grundskolan” med hänvisning till det pågående arbetet med att
ta fram en kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning

Omröstningsresultat

Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V),
Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Hilmar Jonsson
(MP), Marianne Hermansson (S) och Zurap Selimi (S).
Röstar nej gör Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker
(M), Joakim Malmberg (FP), Pär Sundbaum (KD) och
Birgitta Bergman (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för
nej röstar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att avstyrka motionen ”Kultursatsning i grundskolan” med hänvisning till det pågående arbetet med att
ta fram en kulturplan för alla Borås Stads grundskolor.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
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Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen ”Kultursatsningar i grundskolan” tar upp ett viktigt område,
men eftersom det redan pågår ett arbete för att ta fram en
gemensam kulturplan för skolan i Borås Stad, så föreslås
Stadsdelsnämnden Väster att avstyrka motionen.

Yttrandet i sin helhet

Stadsdelsförvaltningen Väster anser att motionen Kultursatsningar i grundskolan tar upp ett viktigt område.
Stadsdelscheferna, tillsammans med kulturchefen,
beslutade att under 2013 gemensamt ta fram en kulturplan för grundskolan i Borås. Det operativa arbetet med
planen sker förvaltnings-övergripande med medverkan av
verksamheterna skola och kultur. Detta arbete pågår och
beräknas vara klart i juni 2014. Kulturplanen presenteras i
Arbetsgrupp Förskola – Skola, där även Kulturförvaltningen medverkar. Kulturplanen sänds därefter ut på remiss
till stadsdelsnämnderna och Kulturnämnden. Beslut om
kulturplan tas sedan i Stadsdelsnämnden Norr. Planen
beräknas gälla från och med 1 januari 2015.
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Kulturplanen berör alla elever från förskoleklass och till
och med årskurs 9. Alla elever kommer att få ta del av det
kulturutbud Borås Stad har för avsikt att erbjuda. I läroplanen framgår det tydligt att de estetiska lärprocesserna
ska ingå naturligt i skolans verksamhet. Genom att skolor i
Borås Stad ska arbeta efter kulturplanen kommer detta att
generera effekter så som fördjupade, utökade och jämlika
kulturupplevelser.
Cirka 95 % av stadens skolor arbetar dessutom aktivt med
Skapande skola, vilken är en nationell satsning som ingår i
den ordinarie undervisningen.
I Borås Stads satsning ”Lust att lära” är kultur och kreativitet mål och medel i en framgångsrik skola.

Samverkan

Ärendet har inte samverkats.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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