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Nr 13
Preliminära koncernbidrag år 2013 inom
koncernen Borås Stadshus AB
2014-01-27

Dnr 2014/KS0103

Borås Elnät AB visar ett resultat på 31,0 mnkr efter
finansiella poster. Bolaget har tidigare lämnat koncernbidrag.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och
Kårhuset i Sjuhärad AB, under namnändring till BSTF
AB (nedan kallat BSTF AB), har strukturella underskott
så måste ca 35,4 mnkr styras till dessa från andra bolag
inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat
besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för
varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära
föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande
preliminära resultat efter finansiella och extraordinära
poster:
Borås Stadshus AB

-5,8 mnkr

Borås Elnät AB

+31,0 mnkr

Borås Energi och Miljö AB

+50,2 mnkr

Borås Djurpark AB

-12,1 mnkr

Borås kommuns Parkerings AB

+8,1 mnkr

Industribyggnader i Borås AB

+4,0 mnkr

BSTF AB

-2,7 mnkr

BoråsBorås TME AB

-14,9 mnkr
+57,9 mnkr

I dom den 17 januari 2014 upphäver Förvaltningsrätten
de beslut Borås Stad tagit om Borås Elnäts koncernbidrag
2012, bolagets avkastningskrav för 2013 samt ny bolags
ordning. I domen anges följande: ”att intäkterna är något
högre än kostnaderna är i princip godtagbart. Likaså att
kommunen betingar sig viss ersättning för sina kostnader
för att förse verksamheten med kapital.” Förvaltningsrätten menar dock att bolaget har en vinstnivå som är högre
än acceptabelt.
I enlighet med ellagen fastställer Energimarknadsinspektionen för varje bolag ett intäktstak vilket intäkterna från
monopolet inte får överstiga. Borås Elnät AB:s taxa har
alltid legat under denna fastställda nivå. Det är och har
varit Kommunstyrelsens uppfattning att resultatet av ett
effektivt och välskött bolag, ägt av alla boråsare, ska kunna komma dessa till del och inte bara kunder i elbolagets
koncessionsområde, dvs främst boende i Borås centralort.
Detta givetvis under förutsättning att taxan följer myndighetens intäktstak. Eftersom Kommunstyrelsen gör en
annan bedömning än Förvaltningsrätten kommer domen
att överklagas.
Förvaltningsrättens dom har även ett riksintresse för hela
elnätsbranschen, då många övriga kommuners elnätsbolag
drivs på motsvarande sätt med intäkter i enlighet med ellagen och med resultatmässiga överskott. Med respekt för
domen och med inväntan av pågående rättsprocess föreslås
Borås Elnät AB att inte lämna något koncernbidrag.
Borås Energi och Miljö AB visar preliminärt ett resul-

tat på 50,2 mnkr efter finansiella poster, främst hänförligt
till fjärrvärmeverksamheten i affärsområde Energi.
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Bolaget har ansetts behöva bygga upp en högre soliditet
inför kommande investeringar i kraftvärme- och avloppsreningsverk. Därför har bolaget inte behövt lämna något
koncernbidrag under flera år.
För 2013 föreslås dock att bolaget bidrar med ett koncernbidrag på 23,3 mnkr. Beloppet är till fullo hänförligt till
fjärrvärmeverksamheten, vilken i enlighet med fjärrvärmelagen bedrivs på affärsmässig grund. Renhållnings- och
VA-kollektiven belastas inte med koncernbidrag, då dessa
inte bedrivs på affärsmässig grund.
Trots föreslaget bidragslämnande kvarstår Kommunstyrelsens uppfattning oförändrat, att bolaget behöver konsolidera sig på sikt. Inför en återställning av bolagets egna
kapital, och hur en vidare finansieringslösning av bolagets
investering i ett kraftvärmeverk och avloppsreningsverk
ska se ut, återkommer Kommunstyrelsen till framöver.
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat

efter finansiella och extraordinära poster på 8,1 mnkr och
är sedan tidigare väl konsoliderat.
Bolaget föreslås för 2013 lämna 8,1 mnkr i koncernbidrag.
Underkoncernen Industribyggnader i Borås AB visar
ett resultat efter finansiella och extraordinära poster på 4,0
mnkr. Bolaget har under flera år kunnat bygga upp sitt
egna kapital för att ha en buffert för eventuella hyresförluster m m. Med hänsyn till det höga egna kapitalet föreslås
bolaget lämna årets resultat på 4,0 mnkr i koncernbidrag.
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Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag

på 12,1 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
±0 kr.
BSTF AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 2,7 mnkr
och kommer då att redovisa ett resultat på ±0 kr.
BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag

på 14,9 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
±0 kr.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 35,4 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 5,8
mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader,
och återstående 29,6 mnkr lämnas i koncernbidrag till
Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB: s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

2 663 000

2 663 000

-2 663 000

10 000

-2 673 000

0

-35 351 000

35 351 000

57 878 000

0

-50 838 000

108 716 000

Resultat före skatt

Summa
0

30 980 000

26 898 000

0

0

0

0

0

57 878 000

0

0
14 859 000

14 859 000

-14 600 000

-14 859 000

-250 000

-14 609 000

1 334 236 000

-4 334 000 -1 225 520 000

1 661 000

Totalt

Avskrivningar utöver plan
-3 995 000

-3 995 000

3 300 000

3 995 000

-1 476 000

5 471 000

4 492 000
-19 101 000

BSTF AB

0
-8 054 000

-8 054 000

3 199 000

8 054 000

0

-777 000

8 831 000

-17 687 000

23 158 000

IBAB BoråsBorås

0

12 064 000

12 064 000

-12 571 000

-12 064 000

-1 658 000

-10 406 000

-23 375 000

32 206 000

Parkering

Återföring av periodiseringsfond
-23 302 000

-23 302 000

53 100 000

50 200 000

-34 649 000

84 849 000

-64 545 000

54 139 000

Djurparken

Avsättning till periodiseringsfond

Bokslutsdispositioner

0

5 765 000

Koncernbidrag, erhållna

5 765 000

26 439 000

-5 025 000

Budget 2013

-6 680 000

37 660 000

30 980 000

-5 358 000

-407 000

-407 000 -194 880 000 -901 191 000

-5 765 000

Koncerbidrag, lämnade

BEMAB

232 540 000 986 040 000

BSAB Borås Elnät

Resultat efter finansiella
och extraordinära poster

Extraordinära poster

Summa finansiella poster

Rörelseresultat

Goodwill

Rörelsens kostnader

Rörelsens intäkter

Förslag till koncernbidrag 2013
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Nr 14
Nybyggnation av Orangeri – Rådrum i Stadsparken
2014-01-27

Dnr 2012/KS0786

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag
på 31,2 mnkr för nybyggnad av Orangeri – Rådrum i
Stadsparken. I investeringsbudget 2014 finns 25,0 mnkr
tillgängligt för projektet. Kommunstyrelsen beviljade
2013-02-18 Lokalförsörjningsnämnden projekteringsuppdrag för nybyggnation av ett Orangeri – Rådrum i
Stadsparken. I Budget 2013 hade Kommunfullmäktige
redan beslutat att avsätta 25,0 mnkr till projektet.
Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i kommunen
konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den
övergripande idén är att det ska bli ett forum för att
kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. Tanken är även att Orangeriet skall
innehålla ca 5 st permanenta arbetsplatser med befintlig
personal från Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och
konsumentnämnden arbetar även med att konkretisera
formerna för och senare upphandla en restauratör för att
driva köksentreprenaden.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen och infordrat anbud. Nämnden redovisar att det
varit en komplex projektering som krävt flera utredningar
om tekniska lösningar. Då det inte heller finns något
liknande referensobjekt så har projekteringen i många fall
fått gå in mer i detalj för att kunna se om det är tekniskt
genomförbart. Projekteringen har därför ådragit sig relativt höga kostnader. Under projekteringen har även frågor
från förstudien klarlagts och i vissa fall lett till ändringar
från förstudiens intentionsdokument. Jämfört med förstudien har följande delar tillkommit:
• Vattenspel
• Solcellsanläggning
• Utvändigt solskydd
• Pålning och rivning av befintliga byggnader
Dessa tillägg kan beräknas till 2,25 mnkr vilket innebär
att projektet exklusive dessa poster förväntas bli ca 4,0
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mnkr dyrare än Kommunfullmäktiges avsatta medel 25,0
mnkr.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade på sitt möte
2014-01-21 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens förslag med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén
kvarstår i projektet. Nämnden anför att en förutsättning
för den planerade driften är det tillförs utökade kommunbidrag fr o m 2015. Lokalförsörjningsnämnden har kalkylerat med en hyra på 1,9 mnkr år 1. Till detta kommer
rena verksamhetskostnader som Miljö- och konsumentnämnden uppskattar till 1,1 mnkr. Sammantaget innebär
det en ökad årlig kostnad på 3,0 mnkr. I budget 2014 har
nämnden erhållet ett utökat kommunbidrag på 1,1 mnkr.
Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens investeringskalkyl är realistisk utifrån givna förutsättningar för projektet. Tillräckligt många anbud har inkommit vilket borgar för att prisnivån är ”marknadsmässig”.
Nybyggnationspriset per m2 BTA är höga 48 000 kr m2
och beror främst på komplexiteten i projektet. Den årligen
tillkommande kostnaden för hyran uppgår till 1,9 mnkr.
Till detta kommer planerade årliga verksamhetskostnader
på 1,1 mnkr. Då projektet innehåller utökade kontorsutrymmen för Miljökontoret förutsätter Kommunstyrelsen
att Lokalförsörjningsnämnden ser över nuvarande lokaldisposition i syfte att frigöra lokaler för annat ändamål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 31 250 000 kr för nybyggnad av Orangeri –
Rådrum i Stadsparken.
Mot förslaget reserverade sig Anette Carlson (M), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfenning (KD) och Ingegerd
Nyborg (M) till förmån för Anette Carlsons (M) yrkande
att ärendet återremitteras (bilaga).
Mot förslaget reserverade sig Krister Maconi (-) till förmån
för sina båda yrkanden, i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att ärendet avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef
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Yrkande
Röstförklaring
Allianspartierna yrkar på återremiss av ärendet då vi
saknar väsentlig information och underlag från Miljö- och
konsumentnämnden. Enligt projekteringen och utifrån
den information som tidigare har delgivits oss kommer
Orangeriet att bestå av fem arbetsplatser, vilka ska fyllas
med befintliga tjänster från Miljö- och konsumentnämnden. Vi ställer oss frågande till vilka tjänster det är och om
det kommer att tillkomma nya tjänstebeskrivningar?
Allianspartierna saknar även underlag gällande verksamheten i det tänkta Orangeriet. Nämnden begär att man
i budget 2015 tillförs kommunbidrag för helårsdrift av
verksamheten inklusive faktiska lokalkostnader. Nämnden
har dock ej redovisat hur dessa utökade medel ska användas. Vilka, redan befintliga verksamheter inom ramen för
Miljöförvaltningen, kommer att flytta till Orangeriet och
vilken typ av verksamhet kommer eventuellt att tillkomma? Om fem anställda byter arbetsplats, vilka åtgärder
kommer då nämnden att vidta för att anpassa lokalkostnaderna inom rambudget?
Kostnaderna för byggnationen har ökat anmärkningsvärt
och i dagsläget överstiger kostnaderna den fastställda investeringsbudgeten. Vi vill därför dessutom ha en tydligare
beskrivning av vilka konsekvenser detta kommer att få för
kommunens ekonomi.
Projektet ser idag avsevärt annorlunda ut jämfört med
förstudien, både vad det gäller kostnader och verksamhetsinnehåll.
Med hänvisning till ovanstående vill vi Allianspartier se
ett mer utförligt beslutsunderlag och yrkar därmed på
återremiss.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet återemitteras till Miljö- och konsumentnämnden
för komplettering.
För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2014-01-21

§6
Nybyggnation av Orangeri — Rådrum
i Stadsparken Anslagsframställan från
Lokalförsörjningsnämnden
Yttrande till Kommunstyrelsen

Den totala hyreskostnaden för objektet är enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan beräknad till 1 920
tkr, vilket är ca 350 tkr mer än vad som tidigare angetts.
Rådrummet förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden fr o m budget 2015 tillförs medel för att täcka helårsdrift av verksamheten samt lokalkostnader på faktisk nivå.
Miljöförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan tillstyrks med tillägget att vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013
beslutat att föreslå Kommunfullmäktige godkänna nämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri – Rådrum
i Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift på
30 315 488 kronor. Jämfört med de 25 000 tkr som avsatts
i den godkända investeringsbudgeten, baserat på förstudien, innebär detta en markant ökning även om en viss
nedjustering skett jämfört med Lokalförsörjningsförvaltningens första beräkning.
Som framgår av Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan finns flera rimliga orsaker till att byggnationen,
efter slutförd projektering och inkomna anbud, har visat
sig bli avsevärt dyrare än vad som kalkylerades med förstudien som underlag. Det handlar om en komplex projektering av en helt unik byggnad som krävt mer omfattande
tekniska utredningar än vad som är vanligt. Vidare har
nya funktioner som vattenspel vid entrén, solcellsanläggning samt utvändiga solskydd tillkommit. Dessutom var
pålning för byggnaden samt rivning av befintlig kiosk
samt arkader inte inräknade i kalkylen från förstudien.
När det gäller det planerade vattenspelet vid entrén är det
Miljöförvaltningens uppfattning att detta bör kvarstå i
projektet. Det är en viktig del i gestaltningen av den yttre
miljön runt Orangeriet och en del i den övriga upprustning av Stadsparken som planeras runt byggnaden med
utomhusscen, dansbana och isbana.
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Beslutsunderlag

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum i Stadsparken med tillägget att det
planerade vattenspelet vid entrén ska kvarstå i projektet.
En förutsättning för den planerade driften är att nämnden
fr o m budget 2015 tillförs kommunbidrag för helårsdrift
av verksamheten inklusive faktiska lokalkostnader.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden
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2013-12-17
Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Anslagsframställan för nybyggnad av
Orangeri – Rådrum, Stadsparken,
kv Innerstaden 1:2
Projektets handläggning

Projektet har sin grund i en arkitekttävling arrangerad av
Borås Stad år 2006 gällande ett glashus med serveringsfunktion på ungefär den plats där Borås Stadsteater (riven
1983) tidigare legat. Förslaget ”Orangeri” av Wingårdh
Arkitektkontor utsågs till vinnare, men något konkret
projekt formulerades inte.
Under 2011 återupptog Borås Stad diskussionen om
projektet, och ett nytt programdokument kallat ”Glashus
i stadsparken, Intentioner 2011-09-23’ togs fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet presenterades
på en kommunalrådsberedning 2011-10-03. Dokumentet
beskriver ett blandat programinnehåll, där serveringen
kompletterats med verksamheter som syftar till att göra
huset till en mötesplats med hållbar livsstil som bärande
tema. Med detta intentionsdokument som underlag
genom- fördes en förstudie under år 201 2 i avsikt att verifiera projektets genomförbarhet och göra en kostnadskalkyl möjlig. I förstudiearbetet deltog flera förvaltningar och
förstudien slutredovisades i en kommunalrådsberedning
den 27 augusti, 2012.
Kommunstyrelsen beviljade projekteringsuppdrag 201302-18. Såsom Lokalförsörjningsnämnden beskrev så låg
det ett uppdrag i Kommunfullmäktiges budget 2013, att
Miljö- och konsumentnämnden inför budget 2014 utreder
formerna för, och driftekonomiska konsekvenser av, ett
kommungemensamt rådrum. Avsikten är att skapa en
mötesplats för ett ökat medborgarengagemang.
Projektet finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2013 med en bedömd budget av 25 000 000 kr.
Inför Lokalförsörjningsnämnden sammanträde gav dess
presidium förvaltningen i uppdrag att se över kostnadsbilden. Förvaltningen har nu sett över kostnadsbilden och
gett förslag till besparingar, vilka redovisas nedan.

Projektbeskrivning och mål
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen av projektet och infordrat anbud. Sammanfattningsvis har det varit en komplex projektering som krävt
flera utredningar om tekniska lösningar. Då det inte heller
finns något liknande referensobjekt, kanske till och med

i Sverige, så har projekteringen i många fall fått gå in mer
i detalj för att kunna se om det är tekniskt genomförbart.
Projekteringen har därför ådragit sig relativt höga kostnader. Under projekteringen har även frågor från förstudien
klarlagts och i vissa fall lett till ändringar från förstudiens
intentionsdokument. De största förändringarna redovisas
nedan.
Från förstudien fanns ett förslag att lägga en vattenspegel vid den östra delen av byggnaden. Tillsammans med
Tekniska förvaltningen och Wingårdhs arkitektkontor
beslöts under projekteringen att denna skulle ersättas med
ett vattenspel bestående av 8 st ljussatta vattenpelare som
varierar i höjd och tid. Vattenspelet kommer att placeras
vid huvudentrén.
Vidare gjordes under projekteringen ytterligare simuleringar över inomhusklimatet och bedömningar över
rumstemperaturer. Noggrannare studier visade att
temperaturerna kunde nå så högt att det förelåg en risk
för komfortproblem. Beslut togs att vidta åtgärder för att
förbättra solskyddet. Byggnaden kommer därför nu istället
förses med utvändiga solskydd i form av zipscreen.
Då en bärande tanke för projektet är hållbart byggande
utvecklades under projekteringen ett förslag med att förse
bygganden med solceller. Anläggningen ger ett tillskott av
el- energi till byggnaden om 6kWh/m2, år, vilket givetvis
är positivt för energibalansräkningen. Ur pedagogisk synvinkel redovisas eltillskottet på en tablå i rådrummet.
Vid den geotekniska undersökningen påträffades torv
vid provborrningen. För att klara byggtoleranserna fanns
alternativen urskiftning av torven eller pålning. Det senare
alternativet valdes vilket på grund av ekonomiska och
produktionstekniska skäl.
Ovanstående arbeten ingick inte i kostnadsberäkningen
som presenterades i projekteringsframställan och har
därför särredovisats i anslagsframställan. Generellt har det
varit ett svårkalkylerat hus och erfarenheterna av kostnadsbilden för denna typ av byggnad är osäker. I anslagsframställan tillkommer även kostnader för rivning av befintlig
kioskbyggnad och pelararkader.
I projektet ingår köksinventarier till ett flexibelt kök för
att klara kaféverksamhet, à la carte/buffé eller enklare
lunchrestaurang.
Från projekteringsframställan har anslutningskostnaderna
ökat, vilket beror på att byggnaden nu ansluts med fjärrvärme och fjärrkyla. Detta harmoniserar med Borås Stads
ambitioner med kretsloppsstaden.
Tillgängligheten för personer med funktionshinder har
tillgodosetts i såväl yttre som inre miljö enligt riktlinjer
framtagna av Västra Götalandsregionen.
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Marken runt byggnaden är projekterad tillsammans med
Tekniska förvaltningen, då denna förvaltning kommer blir
ansvarig för driften.
Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i kommunen
konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den
övergripande iden är att det ska bli ett forum för att
kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi mellan Borås Stads verksamheter
och boråsarna. Miljö- och konsumentnämnden arbetar
även med att konkretisera formerna för och senare upphandla en restauratör för att driva köksentreprenaden.
Projektet kommer att samordnas i tid med Tekniska
förvaltningen entreprenad med genomförande av byggnation av utomhusscen, dansbana och permanent isbana. I
projekt Orangeri – Rådrum ingår arbetet med schakt och
underbyggnad under dessa ytor, då de under byggtiden
behövs som upplag för containrar, material m m. Tekniska
förvaltningens projekt finns med i Kommunfullmäktiges
investeringsbudget med en total kostnad av 5 000 000 kr.
Inventarier och mediateknik för information och annonsering ingår ej utan hanteras av verksamheten. Detta finns
också med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget
med en total kostnad av 1 800 000 kr.
Målsättningen för projektet är en preliminär byggstart i
februari år 2014 med ett färdigställande i oktober samma år.

Redovisning av förslagets utgifter

Nybyggnad av Orangeri – Rådrum, bruttoarea 630 m2.
Sammanställning av ekonomiska data är baserad på inkomna anbud.
Utgiften är beräknad enligt följande:

kr

Byggentreprenad

20 750 000

Markentreprenad

5 034 000

Projektering

2 537 000

Kontroll och besiktning

350 000

Bygglov och anslutningsavgifter

770 000

Oförutsett

1 100 000

Byggherrekostnad

1 000 000

Ränta under byggtid

100 000

Summa utgifter för bygg, projektering, exkl moms 31 641 000
Vattenspel

700 000

Solcellsanläggning

250 000

Utvändigt solskydd

500 000

Pålning och rivning bef byggnader

800 000

Summa tillkommande utgifter för projektet,
exkl moms (inräknade i kostnader ovan)
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2 250 000

Som förslag kan vattenspelet vid huvudentrén helt tas
bort. Det ersätts inte med någon annan utsmyckning. Vidare kan den textilmönstrade stensättningen av granitplattor (granit med variation av bergartsammansättning för
olika ”färg”) runt byggnaden göras enklare. Som förslag
utförs granit i en ’färg”. Samtidigt har en förhandling och
mängdjustering gjorts i markentreprenaden.
kr
Tidigare redovisat anslag

31 641 000

Avdrag vattenspel

-700 000

Avdrag stenbeläggning

-230 000

Upphandling av markentreprenad

-395 512

Summa utgifter för bygg, projektering, exkl moms

30 315 488

Investeringsutgifter, inklusive kostnader för ersättningslokaler, utslagen per m7 (BTA) är 48 119 kronor.
Hyran för objektet år 1 är 1 920 300 kronor. Kapitalkostnaden är beräknad enligt real annuitet.
Investeringen föreslås avskrivas på 33 år respektive 20 år.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig frågande till det
pedagogiska värdet av att bedriva informativt arbete kring
miljö och hållbarhet i ett hus med så förhållandevis låg
energieffektivitet. Lokalförsörjningsnämnden noterar även
problemen och utmaningarna kring kondens på utsidan av
glasfasaden.
Då kostnadsbilden för projektet trots Lokalförsörjningsförvaltningens besparingsförslag markant överstiger av
Kommunfullmäktige godkänd investeringsbudget och
ytterligare besparingar är orealistiska, utan att väsentligt
förändra förutsättning för verksamheten föreslår Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Miljö- och
konsumentnämnden tillstryker projektet, att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag avseende nybyggnad av Orangeri Rådrum Stadsparken till en sammanlagd investeringsutgift av
30 315 488 kronor exkl moms.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
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BET

E. Wallinder
2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
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ANSVARIG

DATUM

HANDLÄGGARE

tel. +46 (0)31 60 64 50

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

tel. +46 (0)31 700 10 90

Tengbom AB

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG
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tel. +46 (0)33 430 97 00
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2013-10-01
A. Olausson
NYBYGGNAD ORANGERI / RÅDRUM
PLAN 1

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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tel. +46 (0)31 60 64 50

E. Wallinder

RITAD/KONSTR. AV

tel. +46 (0)31 700 10 90

Tengbom AB

DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

tel. +46 (0)33 10 80 13

tel. +46 (0)10 505 93 00

tel. +46 (0)33 430 97 00

tel. +46 (0)739 402 414

tel. +46 (0)31 743 70 00

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB
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Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS
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MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB
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Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB
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M. Olausson
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DROTTNINGGATAN 12, 411 14 GÖTEBORG

Tengbom AB

THERES SVENSSONS GATA 11, SE-402 76 GÖTEBORG

Akustikon

STUREGATAN 31, SE-503 42 BORÅS

Mark & Landskap i Väst AB

MARIEDALSGATAN 5, SE-503 38 BORÅS

ÅF Infrastructure AB

ALBANOLIDEN 5, SE-506 30 BORÅS

Bengt Dahlgren AB

DAMMBÄCKSVÄGEN 12, SE-438 35 LANDVETTER

Taito Glas & Bygg AB

KUNGSGATAN 10 A, SE-411 19, GÖTEBORG

Wingårdh Arkitektkontor AB
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SIGN

ORANGERI / RÅDRUM I STADSPARKEN
K

A

UPPDRAG.NR

BET

HÄNVISNINGAR

FÖRESKRIFTER

ALLA MÅTT I MILLIMETER.
ALLA PLUSHÖJDER I METER.
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Nr 15
Ombyggnad av Sjuhäradshallen för gymnastik samt
tältöverbyggnad på Broplans konstgräs
2014-01-27

Dnr 2013/KS0638

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Behov av en hall för gymnastik
Borås Stad har sedan en längre tid uppvaktats av gymnastikföreningarna om behovet av en hall för sina verksamheter. Frågan var redan aktuell under byggnationen av
Ryahallen för friidrott men kunde då inte hitta sin form.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med
föreningslivet utrett förutsättningarna för att komplettera
Ryahallen med en gymnastikbyggnad. Svårigheter har bl a
funnits med att skapa en nödvändig yta för en anläggning
som rymmer alla de föreningar som önskar finnas med i
ett ”Gymnastikens Hus”.
Att finna en lösning i gymnastikhallsfrågan har varit
särskilt angeläget ur ett genusperspektiv med hänsyn till
att många flickor är engagerade här.

Ombyggnad av Sjuhäradshallen
Borås Stad har en kontinuerlig diskussion med IF Elfsborg
och dess båda bolag, Borås Arena AB och Elfsborg Arena
AB, om utvecklingen av området kring Borås Arena.
I denna diskussion har redovisats utrymmesproblem med
en ny gymnastikhall. Fritid- och folkhälsoförvaltningen
har då framfört idéen med att kunna frigöra Sjuhäradshallen för gymnastik. Behovet av fotbollsträning vintertid
skulle kunna tillgodoses på annat sätt.
Förslaget skulle innebära en gymnastikhall som är väsentligt större än den minimala lösning, i förhållande till
redovisade behov, som annars stått till buds i det tänkta
läget jämte Ryahallen. Dessutom ryms i detta förslag även
ytor för handikappidrott m m.
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Tältöverbyggnad av Broplans konstgräs
Behovet av att kunna träna fotboll vintertid kan lösas i
det nya förslaget genom att ett tält byggs över Broplan.
Tältet monteras ner under vår, sommar och höstsäsong.
Ett sådant tält har studerats i Stockholm av företrädare
för IF Elfsborg och dess bolag samt kommunen. Förslaget
innebär, i förhållande till nuläget, en fullstor innehallsplan
även under vintersäsongen samt att förslitningen på Borås
Arenas uteplan vintertid kan begränsas.

Principer för ett ramavtal
I bilagda förslag till ramavtal, samt i hyresavtalen, beskrivs
de förutsättningar som finns för ett samarbete med IF
Elfsborg. Förslagen går ut på att Borås Arena AB internt
förvärvar Elfsborgs Arena AB för att bygga om Sjuhäradshallen till en gymnastikhall samt också investerar i ett
nytt tält.
Borås Stad får genom Borås Arena AB:s köp av Elfsborg
Arena AB bara en motpart inom arenaområdet. Kommunen hyr sedan enligt tidigare upplägg samtliga anläggningar från bolaget för att därefter ställa dessa till
föreningslivets förfogande mot sedvanliga taxor och enligt
tidigare principer.
Borås Stad ökar sin borgen till Borås Arena AB med maximalt 22 mnkr

Beslut i Fritid- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsonämnden har yttrat sig i ärendet och
tillstyrkt projektet (Bilaga). Nämnden har beräknat att
den i budgeten behöver tillföras ca 1,4 mnkr/år för projekt
gymnastikhall och fotbollstält. Kalkylen bygger på ett
netto av ökade kapital kostnader från Borås Arena AB:s
investeringar på ca 22 mnkr, förändringar av nämndens
egna driftkostnader samt ökade hyresintäkter från före
ningslivet.
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Sammanfattning
Istället för att som planerat anlägga en gymnastikhall
invid Ryahallen så ställs nu Sjuhäradshallen, efter en ombyggnad, till föreningslivets förfogande. Detta innebär en
yta som är ca 4 000 kvm och väsentligt större än vad som
rymts i tidigare lösning. Detta motsvarar bättre verkligt
behov för gymnastikföreningarna och för handikappidrott. Samtidigt erhåller fotbollsföreningarna en ”året
runtom” träningsmöjlighet på en fullstor plan.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har bedömt att den
totala merkostnaden för ”Gymnastikens Hus” i Sjuhäradshallen samt ett tält över Broplan är ca 400 000 kr per år
jämfört med tidigare väsentligt mer begränsade lösning
jämte Ryahallen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna beskrivna förutsättningar och bilagda
ramavtal och hyresavtal mellan Borås Stad och Borås
Arena AB.
att godkänna en ökad borgen till Borås Arena AB med
maximalt 22 000 000 kr.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Mellan Borås Stad, nedan kallat kommunen, och Borås
Arena AB, nedan kallat bolaget, har träffats följande

Ramavtal
om ändringar av befintlig inomhushall med
konstgräs till träningshall för gymnastik
och om tältöverbyggnad av konstgräsbelagd
träningsplan utomhus, invid nuvarande Borås
Arena

1. Bakgrund
IF Elfsborgs bolag, Borås Arena AB, byggde Borås Arena
i samarbete mellan parterna under 2005. Avsikten var
att möta de krav som fanns på en modern arena för såväl
fotboll som andra evenemang. Samarbetet föll mycket väl
ut och den uppförda arenan har genom valet av konstgräs
avsevärt förbättrat möjligheterna för ungdomar att träna
och spela fotboll såväl under sommarsäsong som under
vintersäsong. Samtidigt som elitfotbollen fått en väsentligt förbättrad anläggning att verka i så har Arenan också
kunnat nyttjas för andra evenemang utan att detta varit
menligt för möjligheterna att spela fotboll.
Efterfrågan för att träna fotboll på arenans konstgräs
under vintersäsong ökade efterhand och det blev svårt
att tillfredsställa behovet av träningstider. Därtill konstaterades det att det relativt dyra konstgräset slets hårt på
Borås Arena. Detta gräs är framtaget för att vara godkänt
för elitspel på högsta nivå. Beslut fattades därför 2012
om en ny anläggning, Borås Arena 2, med konventionellt
konstgräs med uppvärmning och en enklare läktare för
ca 200 personer. Anläggningen uppfördes av Borås Arena
AB på nuvarande Broplan och enligt tidigare principer för
samarbete.
I samband med diskussioner om att invid Ryahallen bygga
en ny inomhushall för gymnastikföreningarna har ett förslag förts fram om att istället låta Borås Arena AB förvärva
Sjuhäradshallen av Elfsborg Arena AB och göra om denna
till en ny stor träningshall för gymnastik och handikapp
idrott. Samtidigt skulle den befintliga konstgräsplanen på
Broplan täckas över med ett tält under vinterhalvåret för
fotbollsföreningarnas verksamhet.
Lösningen innebär en väsentligt större yta för gymnastik/
dans och handikappidrott än som tidigare planerats samt
en fullstor åretruntanläggning för fotboll.
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2. Avtalsstruktur
Detta ramavtal reglerar de huvudsakliga principerna för
uppgörelsen mellan parterna. Avtalet är inte avsett att i
detalj redovisa respektive parts rättigheter och skyldigheter. Sedan detta avtal tecknats är det parternas avsikt att
utöka befintligt arrendekontrakt för konstgräsplanen med
tillhörande anläggningar och att hyreskontrakt, planavtal
samt andrahandshyresavtal mellan kommunen och IF
Elfsborg upprättas. Det är även parternas avsikt att den
befintliga inomhushallen, Sjuhäradshallen, skall säljas till
bokförda värdet från Elfsborg Arena AB till Borås Arena
AB. Den närmare regleringen av och de slutliga villkoren
för samarbetet kommer därför att anges i kommande
överenskommelser.

5.	Kommunens upplåtelse av
mark till bolaget
Kommunen skall, om så behövs, åt bolaget upplåta ytterligare nödvändig mark för övertäckande av konstgräsplanen
med tillhörande anläggningar genom arrende. Denna
upplåtelse skall regleras genom särskilt upprättat arrendekontrakt, i vilket detaljvillkoren för upplåtelsen regleras.

6. Markområde
Det eventuellt tillkommande arrenderade markområdet
framgår av nytt reviderat arrendeavtal.

Detta ramavtal med dess bilagor utgör parternas reglering
av de övergripande frågor som avtalet berör. Eventuella
åtaganden och utfästelser som föregått detta ramavtal och
som regleras i ramavtalet ersätts till fullo av innehållet i
detta ramavtal.

7. Arrendeavgäld

3. Parternas syften med samarbetet

8. Markområdets skick

Borås Stads syfte är att förbättra villkoren för gymnastikföreningarna och handikappidrotten i kommunen.
Kommunen önskar också kunna begränsa kostnaderna för
uppvärmning av konstgräsplanen inne på Borås Arena 1
genom att kunna hänvisa träning under de kallaste månaderna till den tältövertäckta konstgräsplanen på Borås
Arena 2.

9. Uppförande av anläggningarna

Bolagets syfte med den ändrade användningen av inomhushallen och övertäckandet av den befintliga utomhuskonstgräsplanen är att ge bättre möjligheter för att bedriva
fotbollsträning under vinterhalvåret på en uppvärmd
konstgräsplan i fullstorlek.

4. Parternas organisation
För bolagets del kommer de byggnader och anläggningar
som uppförs och förvärvas att behållas av bolaget. Kommunen kommer att, genom dess Fritids- och Folkhälsonämnd, hyra såväl inomhushallen som den övertäckta
konstgräsplanen av bolaget. I hyresavtalet kommer en
optionsrätt för kommunen, att efter viss tid ha möjlighet
att förvärva hyresobjektet, att skrivas in.
För kommunens del tecknas detta ramavtal av Kommunstyrelsen. Kommunen har även ansvar för viss
myndighetsutövning som kommer att beröra de åtgärder
som planeras enligt ramavtalet, t ex bygglovsprövning,
bygganmälan och miljötillsyn. De kommunala organ
som ansvarar för sådan myndighetsutövning är dock inte
bundna av ramavtalet.
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Arrendeavgälden för eventuellt ytterligare markområdet
och erläggandet av avgälden och eventuell höjning av densamma regleras i det då nya arrendekontraktet.

Markområdet skall arrenderas i befintligt skick. Bolaget
skall svara för samtliga fel och brister på området. Kommunen skall friskrivas från allt ansvar för fel och brister
beträffande den utarrenderade marken.

Bolaget kommer att över den befintliga konstgräsplanen
på Borås Arena 2, med tillhörande läktare under vinterhalvåret uppföra en tältanläggning, enligt vad som anges i
ritningar (Bilaga 2)
Bolaget kommer vidare att bygga om nuvarande Sjuhäradshallen i enlighet med ritningar (Bilaga 1)
Kommunen eller den kommunen sätter i sitt ställe skall ha
insyn i bolagets byggprocesser.
De nya anläggningarnas beräknade investeringsnivå är ca
10 mnkr för gymnastikhallen och ca 12 mnkr för fotbollstältet, exkl mervärdeskatt. Kommunalt borgen kommer
att ges upp till motsvarande belopp.
Bolaget skall garantera att anläggningarna vid tillträdet
uppfyller den kvalité och funktion som följer enligt ovan i
denna paragraf och i särskilda hyresavtal. För det fall det
brister i detta avseende skall bolaget vara skyldigt att ställa
anläggningen i sådant skick att anläggningen uppfyller
dessa kvalitets- och funktionskrav.
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10. Förhyrning av arenorna

13. Samarbetsklausul

När anläggningarna uppförts i enlighet med punkt 9 skall
dessa hyras av kommunen i huvudsak på de villkor som
anges nedan. Två särskilda hyresavtal skall tecknas för
förhyrningarna.

Parterna åtar sig att ömsesidigt, lojalt och efter bästa förmåga verka för och bistå varandra i den omfattning som
erfordras.

Hyrestiden skall löpa till den 31 december 2054, vilket
sammanfaller med hyrestiden för Borås Arena.
Uppsägningstiden skall vara minst nio månader och förlängning skall ske med fem år i taget om inte uppsägning
sker.
Hyran skall erläggas kvartalsvis i förskott.
Årshyran som redovisas i hyresavtalen skall baseras på
bolagets kapitalkostnader. Kommunen skall sköta och
bekosta anläggningarnas drift.

14. Överlåtelse av avtalet
Parterna har inte rätt att utan motpartens skriftliga medgivande till annan överlåta detta avtal eller rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal.

15. Gällande rätt
Vid tillämpning och tolkning av detta avtal skall svensk
rätt tillämpas.

Bolaget kan inte inom ramen för hyran göra investeringar
eller ta ytterligare lån utan kommunens godkännande.

16. Tvist

11. Fjärrvärmeanläggning

Eventuella tvister med anledning av detta ramavtal skall
avgöras av Borås tingsrätt. Parterna förbinder sig att acceptera en dom från tingsrätten och att inte överklaga denna.

Om behov finns av fjärrvärmeanläggning skall bolaget anlägga och bekosta anläggningen för att ansluta arenan till
fjärrvärmenätet och betala anslutningsavgift enligt offert
till det bolag som tillhandahåller fjärrvärmen.

12.	Bygg- rivnings- och marklov samt
övriga tillstånd m m
Bolaget skall upprätta underlag för och ansöka om erforderliga bygglov samt de övriga tillstånd och anmälningar
som erfordras i samband med bolagets byggande. Detta
avtal faller om bygglov ej erhålles.
Ingen av parterna har räknat med kostnader för arkeologiska undersökningar, utredningar och undersökningar
om föroreningar samt sanering av föroreningar på den
arrenderade marken. Om sådana åtgärder behövs, måste
parterna träffa ny skriftlig överenskommelse för att detta
ramavtal skall gälla.

17. Ramavtalets giltighet
Detta ramavtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut
som vinner laga kraft. Om avtalet till följd av uteblivet
godkännande av myndighet inte blir gällande har inte någon part rätt till någon ersättning utöver vad som regleras i
avsiktsförklaringen.
Borås 2014 -			
Borås Stad			
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Borås 2014 Borås Arena AB
Claes Hagberg
Styrelseordförande

Anette Carlsson
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Mellan
Borås Arena AB, nedan kallat hyresvärden, Borås, och
Borås Stad, nedan kallat hyresgästen, Borås, har träffats
följande

Hyra enligt ovan faktureras hyresgästen kvartalsvis i forskott löpande under hela avtalstiden.

Hyresavtal Sjuhäradshallen

5. Mervärdesskatt

1. Bakgrund
Hyresvärden arrenderar del av fastigheten del av Borås
XXXXX, av kommunen. På den arrenderade fastigheten
är Sjuhäradshallen belägen.

2. Hyresobjekt
Hyresvärden hyr ut hela anläggningen till hyresgästen.
Hyresvärden skall till hyresgästen tillhandahålla den anläggning som motsvarar beskrivningen i bilaga 1. Hyresvärden svarar för ombyggnad och bekostar detsamma.

3. Hyrestid m m
Detta hyresavtal löper från och med den dag anläggningen
enligt punkt 2 är färdigställd och godkänd vid slutbesiktning och till och med den 31 december 2054. Uppsägning
av detta avtal skall ske minst nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med
fem (5) år för varje gång med nio (9) månaders ömsesidig
uppsägningstid.
Om Bolagets arrende med markägaren skulle upphöra,
upphör detta hyresavtal samtidigt.

För mervärdesskatteskyldighet gäller följande med början
från det att Hyresvärden registrerar anläggningen för
frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
Hyresvärden äger rätt att utöver hyran enligt punkt 4 uttaga moms enligt vid varje tillfälle gällande lagstiftning för
mervärdesskatt på hyra. Mervärdesskatten skall erläggas
samtidigt med hyran och beräknas på hyresbeloppet enligt
punkt 4.
Hyresgästen förbinder sig att inte vidtaga någon förändring av sin verksamhet, som kan leda till att momsregistreringen upphör utan att underrätta hyresvärden. Om
hyresvärden till följd av att hyresgästen förändrar sin verksamhet blir återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i mervärdesskattelagen, skall hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet.

6. Fastighetsskatt
För det fall hyresvärden påföres fastighetsskatt, skall
hyresgästen till hyresvärden, utöver vad som skall utges i
hyra enligt punkt 4 och 5, utge vad hyresvärden erlagt i
fastighetsskatt. Fastighetsskatt skall faktureras hyresgästen
i efterskott.

7. Oförutsedda kostnader
4. Hyra
Hyresgästen skall till hyresvärden erlägga en total kallhyra
för anläggningen bestående av följande komponenter:
• Ränta motsvarande hyresvärdens affärsmässiga räntekostnad, utifrån de förhållanden som anges i detta avtal
och mellan Partena tecknat ramavtal, t ex att kommunen lämnar borgen, för lån om ca 10 Mkr. Den lånesumma på vilken räntekostnaden skall beräknas skall
årligen minskas med det belopp med vilket hyresvärden
amorterar sin skuld motsvarande minst den amorteringstakt som anges under.
• Avskrivning i enlighet med särskild överenskommelse
grundad på godkända investeringar inom Sjuhäradshallen och godkända redovisningsprinciper.
• Den arrendeavgäld hyresvärden utger till Borås Stad
enligt särskilt tecknat arrendeavtal.
• Bolagets kostnad för att försäkra anläggningen samt administration och andra likartade kostnader med belopp
som parterna senare kommer överens om.
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Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för anläggningen till följd av införande
eller höjning av särskild för anläggningen utgående skatt,
avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller
annan myndighet kan komma att besluta, skall hyresgästen, utöver den i punkt 4 angivna hyran, med verkan från
inträdd kostnadsökning, erlägga ersättning till hyresvärden motsvarande kostnadsökningen.
Med skatt avses inte mervärdesskatt och fastighetsskatt,
som regleras särskilt i punktema 5 och 6. Med oförutsedda
kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av riksdag, regering, kommun eller annan myndighet. Ersättningen skall erläggas enligt reglerna
om hyrans betalning i punkt 4.
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8. Värme, vatten, avlopp m m
Erforderlig uppvärmning av byggnader och anläggningar
samt försörjning av el ombesörjes av hyresgästen.

9.	Reparation, drift, underhåll
och skötsel
Hyresgästen svarar för och bekostar all drift och skötsel
samt allt yttre och inre underhåll av anläggningen. Omfattningen av det inre och yttre underhållet skall behandlas i enlighet med vad som anges under punkt 13.

10. Option att förvärva anläggningen
Hyresgästen ges en optionsrätt att av hyresvärden förvärva
hela anläggningen, Bilaga 1. Optionen kan göras gällande
tidigast år 2018.
Hyresgästen skall meddela hyresvärden senast xx månader
innan optionsrätten önskas göras gällande. Meddelandet
skall lämnas skriftligt till hyresvärden och anses avlämnat
dagen efter det rekommenderad försändelse lämnats för
befordran till den adress som anges i huvudet på detta
avtal eller till den adress hyresvärden senare skriftligt meddelat hyresgästen.
Det pris till vilket hyresgästen enligt optionen äger förvärva
anläggningen för skall motsvara anläggningens bokförda
värde hos hyresvärden vid förvärvstidpunkten. Hyresvärden skall därvid göra avskrivningar enligt punkt 4.

11. Om - och tillbyggnad
Parternas avsikt är att i samförstånd söka träffa överenskommelser om de om- och tillbyggnadsåtgärder samt mer
ingripande reparations- och underhållsåtgärder som någondera parten kan önska göra på anläggningen. Sådana
överenskommelser skall bl a reglera vem av parterna som
skall utföra åtgärden, vem som skall bekosta den och eventuella åtgärder för återställning vid avtalstidens utgång.
Hyresgästen äger alltid rätt att på egen bekostnad utföra
om- och tillbyggnadsåtgärder på anläggningen. Hyresgästen skall dock alltid samråda med hyresvärden innan
åtgärd vidtages. Om hyresvärden inte samtycker till åtgärden och det kan visas att kostnaderna för hyresvärden ökar
till följd av åtgärden, skall hyresvärden kompenseras för
detta motsvarande kostnadsökningen. Ersättningen skall
utges enligt reglerna för hyresbetalning i punkt 4.
Om anläggningen till följd av om- och tillbyggnadsåtgärder som hyresgästen vidtagit utan hyresvärdens samtycke
medfört att anläggningens marknadsvärde sjunkit, skall
hyresgästen utge skälig ersättning härför till hyresvärde

vid avtalstidens utgång. I den mån överenskommelse inte
kan träffas om ersättningens storlek, skall anläggningen
återställas till det skick den var i före åtgärdens utförande.
Utförande part skall inhämta myndighets tillstånd för
åtgärder enligt denna punkt samt erlägga kostnader för
dessa tillstånd.
Det åligger hyresgästen att vid om- och tillbyggnad på
anläggningen på egen bekostnad dokumentera dessa
åtgärder på hyresvärdens befintliga relationsritningar på
sätt godkänns av hyresvärden. På samma sätt åligger det
hyresvärden att hålla dessa relationsritningar aktuella
genom att på egen bekostnad uppdatera desamma vid egna
om- och tillbyggnader.
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar
på anläggningen och hyresvärden till följd härav enligt
reglerna i Plan- och bygglagen tvingas utge byggnads- eller tilläggsavgift, skall hyresgästen till hyresvärden utge
motsvarande belopp.

12. Samråd
Parterna skall i frågor av betydelse för hyresförhållandet
kontinuerligt samråda med varandra, när part finner det
erforderligt och i former som parterna gemensamt upprättar. Vid dessa samråd, som skall protokollföras, skall
parterna behandla frågor om teknisk förvaltningskaraktär
samt ombyggnader m m.

13.	Återställande samt äganderätt till av
hyresgästen installerad egendom
Hyresgästen äger rätt att vid avflyttning medföra den
egendom som hyresgästen installerat på anläggningen.
Egendom som hyresgästen installerat får lämnas kvar vid
avflyttningen endast om hyresvärden godkänner detta.
Om hyresgästen vid avflyttningen bortför sådan egendom
som avses i föregående stycke, skall hyresgästen vara skyldig att åtgärda de skador som kan ha uppstått på anläggningen i samband därmed, dock inte i större omfattning
än vad som är skäligt i förhållande till egendomens ålder
och skick. Inför avflyttningen skall parterna gemensamt
genomföra besiktning av anläggningen.
När hyresgästen lämnar anläggningen skall den lämnas i
väl avstädat skick.
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14. Upplåtelse i andra hand
Hyresvärden är väl medveten om att hyresgästen kommer
att hyra ut anläggningen, helt eller delvis, under kortare
och längre perioder, i andra hand. Genom underskrift på
detta hyresavtal godkänner hyresvärden andrahandsuthyrningen under förutsättning, dels att hyresvärdens rätt till
avdrag för ingående moms inte därmed förändras, dels att
andrahandshyresgästerna inte därmed får besittningsskydd
till hela anläggningen.

15. Försäkringar
Hyresvärden förbinder sig att under hela avtalstiden
teckna och vidmakthålla betryggande fullvärdesförsäkring
avseende anläggningen.

16.	Myndighets beslut, sanitär
olägenhet m m
När anläggningen tas i bruk, skall entreprenaden ha blivit
godkänd vid slutbesiktning.
Om verksamheten på anläggningen är underkastad tillsyn
av hälsovårds-, brand- eller annan myndighet, åligger det
hyresgästen att på eget ansvar och på egen bekostnad svar
för samt göra sig underrättad om de krav och åtgärder,
som ifrågavarande myndighet kan kräva för verksamhetens bedrivande.
Hyresgästen är ensam ansvarig för från hyresgästens verksamhet härrörande sanitär olägenhet eller annan störning
och är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa densamma i
den mån så krävs enligt gällande myndighetsbeslut.

förbinder sig att inte medge att utge ersättning till tredje
man innan samråd skett med hyresgästen. Om hyresvärden påtagit sig skadeståndsansvar utan att först inhämta
hyresgästens samtycke, gäller hyresgästens ansvar enligt
denna punkt enbart om skadestånd utdömts av domstol
och hyresvärden inte medgivit talan.

19. Skyltar, markiser, antenner m m
Uppsättning av skyltar, markiser, antenner, kommunikationsutrustning eller annan yttre anordning får ske
under förutsättning av hyresvärdens godkännande samt
att hyresgästen inhämtat erforderligt tillstånd av berörda
myndigheter samt svarar för samtliga uppkomna kostnader. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa
husfasaden i av hyresvärden godtagbart skick.
Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på
fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar.

20. Force majeure
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del
av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad
kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller
ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder
över och inte heller kunnat förutse.

21. Övrigt
Utan hyresgästen skriftliga medgivande får överlåtelse av
detta avtal inte ske.

17. Låsanordningar
Det åligger hyresvärden att tillse att förhyrda lokaler har
erforderliga låsanordningar och att vid tillträdet av anläggningen överlämna nycklar till hyresgästen.

18. Skada
Hyresgästen svarar för såväl person- som sakskador på
tredje man, vilka skador åsamkats tredje man genom fel
och eller brister på anläggningen, och skall härvid hålla
hyresvärden skadeslös för sådana skador. Hyresvärden
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22. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta hyresavtal skall avgöras av Borås tingsrätt.
Borås 2014 - 		
Borås Arena AB		
Claes Hagberg		
Styrelseordförande

Borås 2014 Borås Stad
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Mellan Borås Arena AB, nedan kallat hyresvärden, Borås,
och Borås Stad, nedan kallat hyresgästen, Borås, har träffats följande

Hyresavtal Borås Arena 2
l.

Bakgrund

Hyresvärden kommer att arrendera del av fastigheten del
av Borås Lundby l:l, av kommunen. På den arrenderade
marken skall hyresvärden anlägga en konstgräsplan som
är täkt med ett tält vintertid. Detta avtal ersätter tidigare
hyresavtal, 2012-01-26 gällande Broplan.

2. Hyresobjekt
Hyresvärden hyr ut hela anläggningen, Borås Arena 2, till
hyresgästen.
Hyresvärden skall till hyresgästen tillhandahålla den anläggning som motsvarar beskrivningen i Bilaga 2. Hyresvärden svarar för uppförandet och bekostar detsamma.

3. Hyrestid m m
Detta hyresavtal löper från och med den dag anläggningen
enligt punkt 2 är färdigställd och godkänd vid slutbesiktning och till och med den 31 december 2054. Uppsägning
av detta avtal skall ske minst nio (9) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med
fem (5) år för varje gång med nio (9) månaders ömsesidig
uppsägningstid.

• Bolagets kostnad för att försäkra anläggningen samt administration och andra likartade kostnader med belopp
som parterna senare kommer överens om.
Hyra enligt ovan faktureras hyresgästen kvartalsvis i förskott löpande under hela avtalstiden.

5. Mervärdesskatt
För mervärdesskatteskyldighet gäller följande med början
från det att Hyresvärden registrerar anläggningen för
frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.
Hyresvärden äger rätt att utöver hyran enligt punkt 4 uttaga moms enligt vid varje tillfälle gällande lagstiftning för
mervärdesskatt på hyra. Mervärdesskatten skall erläggas
samtidigt med hyran och beräknas på hyresbeloppet enligt
punkt 4.
Hyresgästen förbinder sig att inte vidtaga någon förändring av sin verksamhet, som kan leda till att momsregistreringen upphör utan att underrätta hyresvärden. Om
hyresvärden till följd av att hyresgästen förändrar sin verksamhet blir återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt
bestämmelserna i mervärdesskattelagen, skall hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet.

6. Fastighetsskatt

Om Bolagets arrende med markägaren skulle upphöra,
upphör detta hyresavtal samtidigt.

För det fall hyresvärden påföres fastighetsskatt, skall
hyresgästen till hyresvärden, utöver vad som skall utges
i hyra enligt punkt 4 och 5, utge vad hyresvärden erlagt
i fastighetsskatt. Fastighetsskatt skall faktureras hyresgästen i efterskott.

4. Hyra

7. Oförutsedda kostnader

Hyresgästen skall till hyresvärden erlägga en total kallhyra
för anläggningen bestående av följande komponenter:
• Ränta motsvarande hyresvärdens affärsmässiga räntekostnad, utifrån de förhållanden som anges i detta avtal
och mellan Partena tecknat ramavtal, t ex att kommunen lämnar borgen. Den lånesumma på vilken räntekostnaden skall beräknas skall årligen minskas med
det belopp med vilket hyresvärden amorterar sin skuld
motsvarande minst den amorteringstakt som anges i
detta avtal.
• Avskrivning i enlighet med särskild överenskommelse
grundad på godkända investeringar inom Borås Arena
2, och på godkända redovisningsprinciper.
• Den arrendeavgäld hyresvärden utger till Borås Stad
enligt särskilt tecknat arrendeavtal.

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för anläggningen till följd av införande
eller höjning av särskild för anläggningen utgående skatt,
avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller
annan myndighet kan komma att besluta, skall hyresgästen, utöver den i punkt 4 angivna hyran, med verkan från
inträdd kostnadsökning, erlägga ersättning till hyresvärden motsvarande kostnadsökningen.
Med skatt avses inte mervärdesskatt och fastighetsskatt,
som regleras särskilt i punktema 5 och 6. Med oförutsedda
kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av riksdag, regering, kommun eller annan myndighet. Ersättningen skall erläggas enligt reglerna
om hyrans betalning i punkt 4.
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8. Värme, vatten, avlopp m m
Erforderlig uppvärmning av byggnader och anläggningar
samt försörjning av el ombesörjes av hyresvärden. Hyresgästen erlägger till hyresvärden ersättning för kostnader för
både fasta och löpande abonnemang för dessa nyttigheter.
I de fall abonnemangen kan överföras på hyresgästen skall
så ske. I övriga fall skall hyresvärden fakturera hyresgästen
för kostnader denne erlagt.

9.	Reparation, drift, underhåll
och skötsel
Hyresgästen svarar för och bekostar all drift och skötsel
samt allt yttre och inre underhåll av anläggningen. Omfattningen av det inre och yttre underhållet skall behandlas i enlighet med vad som anges under punkt 13. Hyresgästen svarar för årlig upp- och nedmontering av tältet.

10. Option att förvärva anläggningen
Hyresgästen ges en optionsrätt att av hyresvärden förvärva
hela anläggningen, Bilaga 2. Optionen kan göras gällande
tidigast år 2018.
Hyresgästen skall meddela hyresvärden senast xx månader
innan optionsrätten önskas göras gällande. Meddelandet
skall lämnas skriftligt till hyresvärden och anses avlämnat
dagen efter det rekommenderad försändelse lämnats för
befordran till den adress som anges i huvudet på detta
avtal eller till den adress hyresvärden senare skriftligt meddelat hyresgästen.
Det pris till vilket hyresgästen enligt optionen äger
förvärva anläggningen för skall motsvara anläggningens
bokförda värde hos hyresvärden vid förvärvstidpunkten.
Hyresvärden skall därvid göra avskrivningar enligt punkt
4.

11. Om- och tillbyggnad
Parternas avsikt är att i samförstånd söka träffa överenskommelser om de om- och tillbyggnadsåtgärder samt mer
ingripande reparations- och underhållsåtgärder som någondera parten kan önska göra på anläggningen. Sådana
överenskommelser skall bl a reglera vem av parterna som
skall utföra åtgärden, vem som skall bekosta den och eventuella åtgärder för återställning vid avtalstidens utgång.
Hyresgästen äger alltid rätt att på egen bekostnad utföra
om- och tillbyggnadsåtgärder på anläggningen. Hyresgästen skall dock alltid samråda med hyresvärden innan
åtgärd vidtages. Om hyresvärden inte samtycker till
åtgärden och det kan visas att kostnaderna för hyresvärden
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ökar till följd av åtgärden, skall hyresvärden kompenseras
för detta motsvarande kostnadsökningen. Ersättningen
skall utges enligt reglerna för hyresbetalning i punkt 4.
Om anläggningen till följd av om- och tillbyggnadsåtgärder som hyresgästen vidtagit utan hyresvärdens samtycke
medfört att anläggningens marknadsvärde sjunkit, skall
hyresgästen utge skälig ersättning härför till hyresvärde
vid avtalstidens utgång. I den mån överenskommelse inte
kan träffas om ersättningens storlek, skall anläggningen
återställas till det skick den var i före åtgärdens utförande.
Utförande part skall inhämta myndighets tillstånd för
åtgärder enligt denna punkt samt erlägga kostnader för
dessa tillstånd.
Det åligger hyresgästen att vid om- och tillbyggnad på
anläggningen på egen bekostnad dokumentera dessa
åtgärder på hyresvärdens befintliga relationsritningar som
på så sätt godkänns av hyresvärden. På samma sätt åligger
det hyresvärden att hålla dessa relationsritningar aktuella
genom att på egen bekostnad uppdatera desamma vid egna
om- och tillbyggnader.
Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar
på anläggningen och hyresvärden till följd härav enligt
reglerna i Plan- och bygglagen tvingas utge byggnads- eller tilläggsavgift, skall hyresgästen till hyresvärden utge
motsvarande belopp.

12. Ansvar i vissa fall
Hyresgästen äger inte rätt till någon nedsättning av hyran
på grund av hinder i nyttjandet av anläggningen till följd
av tillfalliga avbrott i försörjningen med värme, el och
dylikt eller andra hinder och men. Detta innebär dock inte
någon inskränkning i jordabalkens bestämmelser vad avser
hyresgästens rätt till nedsättning av hyran.
Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyran
för hinder eller men i nyttjandet till följd av att hyresvärden låter verkställa ombyggnad, reparationer eller underhåll eller annan åtgärd som berör anläggningen.

13. Samråd
Parterna skall i frågor av betydelse för hyresförhållandet
kontinuerligt samråda med varandra, när part finner det
erforderligt och i former som parterna gemensamt upprättar. Vid dessa samråd, som skall protokollföras, skall
parterna behandla bl a följande frågor:
• Frågor om teknisk förvaltningskaraktär ombyggnad
• Underhåll
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14.	Återställande samt äganderätt till av
hyresgästen installerad egendom
Hyresgästen äger rätt att vid avflyttning medföra den
egendom som hyresgästen installerat på anläggningen.
Egendom som hyresgästen installerat får lämnas kvar vid
avflyttningen endast om hyresvärden godkänner detta.
Om hyresgästen vid avflyttningen bortför sådan egendom
som avses i föregående stycke, skall hyresgästen vara skyldig att åtgärda de skador som kan ha uppstått på anläggningen i samband därmed, dock inte i större omfattning
än vad som är skäligt i förhållande till egendomens ålder
och skick. Inför avflyttningen skall Partena gemensamt
genomföra besiktning av anläggningen.
När hyresgästen lämnar anläggningen skall den lämnas i
väl avstädat skick.

18. Låsanordningar
Det åligger hyresvärden att tillse att förhyrda lokaler har
erforderliga låsanordningar och att vid tillträdet av anläggningen överlämna nycklar till hyresgästen.

19. Skada
Hyresgästen svarar för såväl person- som sakskador på
tredje man, vilka skador åsamkats tredje man genom fel
och eller brister på anläggningen, och skall härvid hålla
hyresvärden skadeslös för sådana skador. Hyresvärden
förbinder sig att inte medge att utge ersättning till tredje
man innan samråd skett med hyresgästen. Om hyresvärden påtagit sig skadeståndsansvar utan att först inhämta
hyresgästens samtycke, gäller hyresgästens ansvar enligt
denna punkt enbart om skadestånd utdömts av domstol
och hyresvärden inte medgivit talan.

15. Upplåtelse i andra hand
Hyresvärden är väl medveten om att hyresgästen kommer
att hyra ut anläggningen, helt eller delvis, under kortare
och längre perioder, i andra hand. Genom underskrift på
detta hyresavtal godkänner hyresvärden andrahandsuthyrningen under förutsättning, dels att hyresvärdens rätt till
avdrag för ingående moms inte därmed förändras, dels att
andrahandshyresgästerna inte därmed får besittningsskydd
till hela anläggningen.

16. Försäkringar
Hyresvärden förbinder sig att under hela avtalstiden
teckna och vidmakthålla betryggande fullvärdesförsäkring
avseende anläggningen.

17.	Myndighets beslut, sanitär
olägenhet m m
När anläggningen tas i bruk, skall entreprenaden ha blivit
godkänd vid slutbesiktning.
Om verksamheten på anläggningen är underkastad tillsyn
av hälsovårds-, brand- eller annan myndighet, åligger det
hyresgästen att på eget ansvar och på egen bekostnad svar
för samt göra sig underrättad om de krav och åtgärder,
som ifrågavarande myndighet kan kräva för verksamhetens bedrivande.

20. Skyltar, markiser, antenner m m
Uppsättning av skyltar, markiser, antenner, kommunikationsutrustning eller annan yttre anordning får ske under
förutsättning av att hyresgästen inhämtat erforderligt tillstånd av hyresvärden och berörda myndigheter samt svarar
för samtliga uppkomna kostnader. Vid avflyttning åligger
det hyresgästen att återställa husfasaden i av hyresvärden
godtagbart skick.
Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på
fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar.

21. Force majeure
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del
av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om
åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad
kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller
ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder
över och inte heller kunnat förutse.

22. Övrigt
Utan hyresgästen skriftliga medgivande får överlåtelse av
detta avtal inte ske.

Hyresgästen är ensam ansvarig för från hyresgästens verksamhet härhörande sanitär olägenhet eller annan störning
och är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa densamma i
den mån så krävs enligt gällande myndighetsbeslut.
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23. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta hyresavtal skall avgöras av Borås tingsrätt.
Borås 2014 -		
Borås Arena AB		
Claes Hagberg		
Styrelseordförande
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Borås 2014 Borås Stad
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

H

7000

TYPSEKTION GYMNASTIKHALL

SKALA A1 = 1:100, A3 = 1:200

Undertak

Undertak

Bjälklag

Bjälklag

Plats för fläktrum

3500

2700
2700

Fasad mot Norr

Gymnastikens hus

A

Anbudshandling

Bilaga 1
Jan Lindberg

Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426

1:200 (A1)

A 10:03

AuToCAD LT 2004

Sjuhäradshallen, Borås Stad
Ombyggnad av idrottshall
Fasad och sektioner

2013-10-30

Box 413
503 12 Borås

J&B Förvaltnings AB

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Februari 2014

B 105

A

B

C

D

E

F

G

6600

7100

7100

7100

7100

7100

7100

Reception 102

Rwc 108

Förråd 104

EI 30

EI 30

Kontor 101

Entre 100

Omkl. 103 A

Wc/d 103 B

Herrtoa 106 Passage 105

Damtoa 107

UT

7200

Bottenplan

Styrketräning 112

UT

UT

Samling 109

2

3

Bollsport 135

UT

7200

UT

EI 30

4080

Wc 114

Omklädn.
20 pers 113

4

Förrum 115

Dusch 116

Dusch 117

40080

Omklädn.
20 pers 118

EI 30

Passage 111

Wc 119

7200

5

Vindfång 110

UT

Entre 120

UT

7200

6

EI 30

Rwc 122

Omklädn.
>20 pers 123

Dans 134

UT

H

UT
Passage 121

Dusch 125

Dusch 124

7200

Rwc 126

Omklädn.
> 20 pers 127

7

EI 30

7200

UT

8

Gymnastik 133

7200

29520

9
7200

10
7920

11

UT
UT

B 106

EL

UT

1

Förråd 128
IF Elfsborg

Fjärrvärme 130

Förråd 129

Förråd 132
Gymnastiken

Anbudshandling
Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426
Jan Lindberg

1:200 (A1)

A 10:01

AuToCAD LT 2004

Sjuhäradshallen, Borås Stad
Ombyggnad av idrottshall
Bottenplan

2013-10-30

Box 413
503 12 Borås

J&B Förvaltnings AB

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Februari 2014

UT

49200

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Februari 2014

Bilaga 2
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Från Fritids- och folkhälsonämnden

Från Fritids- och folkhälsonämnden

Protokollsutdrag 2013-10-02

2013-09-19

§ 119
Sjuhäradshallen och ny fotbollshall

Tjänsteutlåtande

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på en utveckling av Sjuhäradshallen till ett nytt Gymnastikens
Hus samt en hall som är prioriterad för människor med
funktionsnedsättning. På samma gång skapas en ny fullstor fotbollshall i form av ett uppblåsbart tält över Borås
Arena 2, som är uppsatt under oktober – mars varje år.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att teckna ett nytt
hyresavtal med Borås Arena AB i enlighet med upprättat
avtalsförslag.

Sjuhäradshallen och
ny fotbollshall

Beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att teckna ett nytt
hyresavtal med Borås Arena AB, under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner det upprättade ramavtalet.
Fritids- och folkhälsonämnden begär också kompensation
hos Kommunstyrelsen för den utökade hyreskostnaden på
1 490 tkr per år. För 2014 är kostnaden 700 tkr.

Vid protokollet
Tommy Jingfors		
Förvaltningschef		

Malin Andersson
Vik Nämndsekreterare

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på en utveckling av Sjuhäradshallen till ett nytt Gymnastikens
Hus samt en hall som är prioriterad för människor med
funktionsnedsättning. På samma gång skapas en ny fullstor fotbollshall i form av ett uppblåsbart tält över Borås
Arena 2, som är uppsatt under oktober – mars varje år.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att teckna ett nytt
hyresavtal med Borås Arena AB i enlighet med upprättat
avtalsförslag.

Bakgrund
Under många år har gymnastikföreningarna i Borås Stad
försökt få en anpassad hall för sina ändamål. Gymnastikens olika discipliner ställer speciella krav på utformning
och utrustning i en idrottshall. Under en lång tid har
arbetet inriktats mot att skapa en ny byggnad i anslutning
till Ryahallen. På grund av många olika anledningar har
det alternativet numera skrinlagts.
Fyra gymnastikföreningar har deltagit i arbetet att skapa
ett nytt Gymnastikens Hus i Sjuhäradshallen. IF Elfsborg
och Borås Arena AB har deltagit aktivt genom att skapa
förutsättningar att nyttja Sjuhäradshallen för gymnastik
och själva flytta sin träningsverksamhet för fotboll till
Borås Arena 2 och det nya tältet. Parallellt har diskussioner förts med företrädare för människor med funktionsnedsättning och deras möjlighet att bedriva idrott på sina
villkor.
Arbetet har skett i en konstruktiv anda med målsättningen
att alla berörda ska få nya möjligheter att bedriva en meningsfull och attraktiv fritid för Borås Stads invånare.

Förvaltningens överväganden
Att bygga om nuvarande Sjuhäradshallen till ett Gymnastikens Hus samt en hall för människor med funktionsnedsättning, samtidigt som fotbollsföreningar får förutsättningar att träna inomhus på en fullstor plan är en ovanligt
lyckad lösning för många olika idrotter och dess utövare
på en och samma gång. Den utökade kostnaden på ca
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1 500 tkr per år är i jämförelse, en betydligt lägre kostnad
än med andra motsvarande satsningar på fritidsområdet.

Bilaga 1
2013-09-19

Konsekvenser
Borås Arena AB bekostar och bygger om Sjuhäradshallen samt investerar i ett fotbollstält över Borås Arena 2.
Förutsättningen är att Kommunfullmäktige godkänner
det upprättade ramavtalet. När ombyggnaden är klar och
fotbollstältet finns på plats hyr Borås Arena AB ut anläggningarna till Fritids- och folkhälsonämnden i enlighet
med självkostnadsprincipen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen hyr i sin tur ut anläggningarna till föreningar som
vill nyttja desamma.
När anläggningen är klar kommer Fritids- och folkhälso
nämnden ej att förhyra Björkängshallen och betala till
extern fastighetsägare. De föreningar som har verksamhet
i Björkängshallen erbjuds tider i de befintliga hallarna. Tider kommer att skapas, då gymnastikföreningarna lämnar
sina nuvarande tider, till förmån för Sjuhäradshallen.

Samverkan
I arbetet med att skapa förutsättningarna har IF Elfsborg,
Borås Arena AB, Borås Gymnastiksällskap, Athena IK, IK
Ymer gymnastik, Muskeeters & Funky Cheer, Hjärnkraft
m fl föreningar deltagit.

Preliminära kostnads- resp intäktskalkyler för Sjuhäradshallen och ny inomhushall för fotbollen
Sammanfattning

Borås Stad har fantastiska möjligheter att skapa ett nytt
Gymnastikens Hus för 4-5 gymnastikföreningar, en fullstor idrottshall (i samma hus) med prioritet på människor
med funktionsnedsättning samt en ny fullstor inomhushall för fotboll.
Borås Arena AB, förvärvar Sjuhäradshallen av IF Elfsborg
Arena AB, bygger om Sjuhäradshallen, investerar i en ny
inomhushall för fotboll och hyr därefter ut anläggningarna till Fritids- och folkhälsonämnden. Ett nytt ramavtal
tecknas mellan parterna, Borås Arena AB och Borås Stad.
Samtidigt tecknas ett nytt hyresavtal mellan Borås Arena
AB och Fritids- och folkhälsonämnden.
Den årliga driftskostnaden för fritids- och folkhälsonämnden uppgår till 1 490 000 kr. Uträkningen bygger på
följande kalkyl;
tkr
kostnad

Förslag till beslut

intäkt

netto

Sjuhäradshallen
- hyra

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att teckna ett nytt
hyresavtal med Borås Arena AB, under förutsättning att
Kommunfullmäktige godkänner det upprättade ramavtalet.

- uthyrning

Fritids- och folkhälsonämnden begär också kompensation
hos kommunstyrelsen för den utökade hyreskostnaden på
1 490 tkr per år. För 2014 är kostnaden 700 tkr.

- hyra

2 681
833

- nettokostnad

1 848

Fotbollshall
1 680

- uthyrning

1 008

- minskad uppvärmning
på Borås Arena 1

350

- nettokostnad

322

Bilagor
Ekonomisk sammanställning över kostnader och intäkter
Förslag till avtal mellan Borås Arena 2 och Borås Stad

Björkängshallen
- uppsägning av hyresavtal
Summa;

4 361

680

-680

2 871

1 490

För sammanställningen!
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Sjuhäradshallen

Prisbild

Bakgrund

För att skapa en realistisk kostnad för framtidens drift så
redovisas en preliminär kalkyl enligt följande;

Sjuhäradshallen ägs av IF Elfsborg Arena AB. Hallen
byggdes år 2000.
Hallen är ca 70 x 50 m. Som ett tillbygge till hallen finns
på ena kortsidan IF Elfsborgs kanslilokaler och på andra
kortsidan styrketräningsrum, förråd samt en bredare port
(ca 5 m). Uppvärmningen är via aerotemprar med ca 10-12
graders temperatur. Ventilationsanläggningen är av enklare typ, men fullt funktionsduglig.

Tänkbar förädling

Borås Arena AB förvärvar IF Elfsborgs Arena AB för det
bokförda värdet. Borås Arena AB administrerar och bygger om fastigheten och hyr därefter ut den till Borås Stad
och dess Fritids- och folkhälsonämnd.
I den ombyggda sjuhäradshallen kan ytor för flera
användningsområden skapas. Prioriteringen ska vara på
att gymnastiken och dess olika discipliner får sina behov
tillgodosedda. Härutöver kan också en traditionell träningshall inrymmas med prioritet på idrott för människor
med funktionsnedsättning, samt nya omklädningsrum,
samlingssal för styrelsemöten och/eller utbildningar, kontor för IF Elfsborg och för två gymnastikföreningar samt
en öppen yta för café och/eller föräldrasamling.

I hallen kan ytorna disponeras enligt följande; kvm
”gymnastik”

49,2 x 29,5

=

1 451

”träningsyta nr 1”

15,5 x 15,5

=

240

”träningsyta nr 2”

15,5 x 15,5

=

240

fullmåttshall

42,0 x 26.8

=

1 126

omklädningsrum, entré m m

25,0 x 8,0

=

200

styrketräningsrum

15,0 x 8,0

=

120

samlingssal (2:a vån)

8,5 x 8,0

=

68

7 kontor (2:a vån) á 14 kvm

3,2 x 4,4

=

99

öppen yta/café (2:a vån)

9,6 x 4,5

=

43

Summa;

3 587

Kostnader; ”nya hallen” och ”gamla hallen”

Preliminär ombyggnadskostnad 10 000 tkr
Avskrivning, 20 år på fastigheten. Ränta 4%.

kr per år

avskrivning

500 000

ränta

400 000

adm kost

50 000

Summa;

950 000

Kostnader för den gamla hallen;
Bokfört värde, kr
11 000 000

(fastigheten)

400 000

(maskiner)

800 000

(konstgräsmatta 2 år gammal)

Konstgräsmattan rullas upp och återanvändes på annan
lämplig plats i kommunen och ska inte belasta hallens
kostnader framöver. Den ”köps” loss av andra investeringspengar som FOF disponerar.
11 400 000 kr (det återstående bokförda värdet) kommer
att omsättas i en hyra tillsammans med den ombyggda
hallen, med en avskrivningstid på 20 år på fastigheten och
en ränta på 4 %.
Kr per år
avskrivning

550 000

ränta

456 000

Summa;

1 006 000

Sammantaget innebär detta följande kostnader, dels för
den gamla hallen och dels för en ombyggd hall;
Kr per år
Hyra
Underhåll;
Försäkring/skatt

125 000
30 000

Drift/uppvärmning

300 000

Städning

220 000

Säkerhet/bevakning
Summa kostnader;
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Intäkter;

Intäkterna beräknas enbart under tiden september-maj
månad. Juni, juli och augusti är inte medräknat avseende
några intäkter. Kanslilokalerna för IF Elfsborg och gymnastikföreningarna beräknas dock för 12 månader.
Intäkter

kr

Gymnastikhallen;
Måndag – fredag kl. 16 – 22 = 30 tim/vecka
Lördag och söndag kl. 10 – 18 = 16 tim/vecka
Summa; 46 tim à 90 kr = 4 140 kr/vecka
x 40 veckor =

166 000

Dagtid skolan/övriga:

Beräknade intäkter;

kr

Måndag – fredag kl 16 – 22 = 30 tim/vecka
Lördag och söndagkl 9 – 19 = 20 tim/vecka
Summa; 50 tim à 800 kr = 40 000 kr x 24 veckor =

960 000

90% utnyttjandegrad

-96 000

Summa intäkter;

864 000

Uträkningen bygger på tiden 6 oktober‑31 december = 12
veckor samt 1 januari-22 mars = 12 veckor och en utnyttjandegrad på 90 %. Kostnaden per timme uppgår till 800
kr för de bidragsberättigade föreningarna i Borås.

50 000

90 % utnyttjandegrad

-21 000

Summa;

195 000

Idrottshallen;
Tider enl ovan
Summa;

195 000

kr
Extern uthyrning; 6 tim/vecka x 20 veckor
= 120 tim á 1 200 kr =

144 000

Summa intäkter;

144 000

Summa intäkter uthyrn:

1 008 000

Kontor;
Hyra av kontor (nya delen)

218 000

Hyra av samlingssal

16 000

Hyra för IF Elfsborg (gamla lokaler)

209 000

Summa;

443 000

Summa intäkter;

833 000

Minskade kostnader på Borås Arena 1

Under perioden 15/11 – 15/1, två månader, kommer inte
gräset på Borås Arena 1 att värmas upp. Beräknad minskad kostnad på 350 000 kr.
kr

Sammanfattning

kr

Kostnader;

2 681 000

Intäkter

833 000

Nettokostnad;

Preliminär ombyggnadskostnad 12 000 tkr
Avskrivning, 20 år på tältet. Ränta 4%.

hyra/kapitaltjänst

kr per år
1 080 000

uppvärmning

400 000

resning o rivning

150 000 (avser upp- och nedmontering varje år)

städning
Total kostnad;

Minskade kostnader, Borås Arena 1
Totalt;

1 008 000
350 000
1 358 000

1 848 000

Borås Arena 2 – ny fotbollshall med fullmått

Beräknade kostnader;

Intäkter från uthyrning;

Sammantaget innebär detta att vi får en årlig merkostnad
på 322 000 kr (1 680 tkr – 1 358 tkr)för ny inomhushall
på Borås Arena 2.
Väger vi in både ett nytt gymnastikens hus (1 848 tkr) och
en ny inomhushall för fotboll (322 tkr) så är merkostnaden
på ett år 2 170 000 kr. Samtidigt kommer förvaltningen
att avstå från Björkängshallen och den hyra som betalas
till extern hyresvärd. Summa som avgår är 680 000 kr.
Nettokostnad för ett nytt Gymnastikens Hus, plats för
idrott för människor med funktionsnedsättning samt en
ny fullstor inomhushall blir 1 490 000 kr på årsbasis.

50 000 (avser 1 tim/dag
– föreningsstöd)
1 680 000
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Nr 17
Taxa för ansökan och tillstånd enligt alkohollagen och
tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
2014-01-27

Dnr 2013/KS0069 041

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsonämnden antog i samband med sitt
Budgetförslag 2014 justering av Taxa för ansökan och
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att
gälla från och med 2014.
När Kommunfullmäktige beslutade om Budget för 2014
i november inklusive förändring av taxor i förekommande
fall kom tyvärr inte denna förändring med i beslutet. För
att Fritids- och folkhälsonämnden skall få tillämpa den
förändrade taxan krävs ett separat beslut i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till Taxa för ansökan och tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen
samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med 2014 godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Taxa för ansökan och tillsyn
enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria
läkemedel
Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-20
Gäller fr o m 2014-01-01
Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens
verksamhet dels enligt alkohollagen och tobakslagen
och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt 8 kap 10 § andra stycket alkohollagen
(2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning
av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som
beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får
kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den
som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.
Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut
avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 23 § lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får
kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den
som bedriver detaljhandel.
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1	Serveringstillstånd enligt
alkohollagen

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer
och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår
endast fast tillsynsavgift.

1.1 Ansökningsavgifter
Ansökningsavgifter

kr

1.2.4 Tillfälliga tillstånd till allmänheten

- Stadigvarande tillstånd för servering eller
provsmakning

9 000

- Prövning av nya ägare i HB och AB

5 600

Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts
ovan. Vid avslag på ansökan om tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten återbetalas tillsynsavgiften 700 kr.

- Ny bolagsform, samma personer

4 200

1.2.5 Halv avgift

- Utvidgat tillstånd

4 200

- Utökad serveringstid, ändring i tillstånd

3 000

- Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning
till allmänheten

4 800

Halv tillsynsavgift tas ut det år nyansökan inkommit efter
den 1 juli. Har nyansökan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen
upphör före kalenderårets slut.

- Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap

700

- Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde, tillfällig uteservering

700

- Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för
gemensamt serveringutrymme (per sökande)

2 800

- Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme (per sökande)

1 300

- Kunskapsprov per person och tillfälle

1 300

Av ansökningsavgiften för tillfälligt tillstånd till allmänheten återbetalas 700 kr vid avslag.

2	Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt
detaljhandel med tobaksvaror och
vissa receptfria läkemedel
Tillsyn

kr

Folköl

1 800

Tobak

1 800

1.2 Tillsynsavgifter

Folköl och tobak

2 400

1.2.1 Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering i
slutna sällskap

Vissa receptfria läkemedel

1 800

Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl

2 400

Avgiften är 2 900 kr per tillstånd och år.

Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

3 400

1.2.2 Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till
allmänheten

Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter
den 1 juli. Har anmälan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen
upphör före kalenderårets slut.

Avgiften är 2 900 kr per tillstånd och år.
1.2.3 Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten
Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av
alkohol föregående år. Om en ny restaurang erhåller tillstånd placeras den första året i lägsta klassen.

3
Årsomsättning

kr

–

250 000

2 900

250 001 –

500 000

4 400

500 001 –

1 000 000

5 600

1 000 001 –

2 000 000

7 800

2 000 001 –

4 000 000

9 200

4 000 001 –

6 000 000

10 600

6 000 001 –

8 000 000

12 000

8 000 001 – 12 000 000

15 600

12 000 001 – 16 000 000

19 000

16 000 001 –

22 000

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger
fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa
med tillhörande tillämpningsföreskrifter.
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Nr 18
Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder,
AB Toarpshus, Fristadbostäder AB och
Viskaforshem AB
2014-01-13

Dnr 2013/KS0763

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB samt Viskaforshem AB framgår i § 6
att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vi
bolags eller dotterbolags förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle.

Bolagen är viktiga verktyg för att främja bostadsförsörjningen i kommunen, och ska enligt lag agera affärsmässigt. Bolagens investeringsärenden ingår även normalt i
budgetprocessen. De bör därför kunna förvärva och sälja
fastigheter i viss omfattning utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen föreslår
därför att beloppsgränsen höjs till fem miljoner kronor,
vilket ger bolagen bättre möjlighet att göra mindre fastighetsaffärer snabbt och enkelt.

Denna beloppsgräns har funnits länge, och den innebär
nu i praktiken att bolagen inte kan göra någon fastighetsaffär utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.
Befintlig lydelse:

Ny lydelse:

§ 6 Underställningsplikt

§ 6 Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags

Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag

• ändring av aktiekapital

• ändring av aktiekapital

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller före
ningar

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller före
ningar

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art

• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art

• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än
en miljon kronor per tillfälle

• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än
fem miljoner kronor per tillfälle

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla för bolaget.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.

Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB ändras
så inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande
behöver göras om fastigheter förvärvas eller säljes för
mer än fem miljoner kronor per tillfälle.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Nr 19
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt Wahlgren (FP); Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barns och ungas konst
2014-01-13

Dnr 2013/KS0401

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt
Wahlgren (FP) har lämnat en motion där de föreslår att
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra ett projekt
där tunnlar på Hässleholmen ska rustas upp med barns
och ungas konst.
På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska
centralt på området. En vid Fjärdingskolan och en lite
närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av
unga skulle förbättra miljön på hela området. Genom
att göra barn och unga delaktiga i utformningen av sin
miljö kan dessa känna större ansvar att hålla sin omgivning ren och snygg. Dessutom kan tunnlarna locka till
sig besökare som inte bor på området. Det kan bidra till
att statusen på Hässleholmen lyfts. För att projektet ska
kunna genomföras behövs en professionell konstnär som
projektledare. Förutsättningen är att inte mer arbete ska
läggas på lärarna.

Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Kulturnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala
pensionärsrådet anser det vara en god idé att rusta upp
tunnlarna med barns och ungas konst. Att göra barn
och unga delaktiga bidrar till att de är mer rädd om sitt
område och känner stolthet över vad som åstadkommits.
För att kunna genomföra projektet krävs extern finansiering, från exempelvis Västra Götalands regionen, samt att
utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för tunnlarna.
Kommunstyrelsen anser att projektet ska genomföras av
Kulturnämnden under förutsättning att extern finansiering kan fås. Vidare ska Kulturnämnden i så fall genomföra projektet i samverkan med berörda nämnder samt undersöka möjligheten att fler tunnlar kan ingå i projektet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet
under förutsättning att nämnden kan få extern finansiering.
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2013-05-23
Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas konst
Runt omkring i Borås finns tunnlar under gator och
vägar. Ofta är de inte särskilt vackra. Många är dåligt
upplysta och/eller undanskymda. De är inte direkt inbjudande att gå igenom. Diskussion pågår kontinuerligt om
hur man ska göra tunnlarna mer attraktiva så att de också
används i större utsträckning. Lampor byts och buskage
tas bort men det är dags att göra något mer.

För att det ska fungera behövs en professionell konstnär
som projektledare. Förutsättningen är att inte mer arbete
ska läggas på lärarna.
Den andra nämnda tunneln skulle kunna snyggas till
av lite äldre ungdomar från stadsdelen. Med hjälp av en
etablerad konstnär, t ex en gatukonstnär eller en konstnär
specialiserad på smyckning av urbana miljöer, planerar
och färdigställer ungdomarna verket samtidigt som de får
utbildning.
Genom att göra barn och unga delaktiga i utformningen
av sin miljö kan dessa känna större ansvar att hålla sin
omgivning ren och snygg. Dessutom kan tunnlarna locka
till sig besökare som inte bor på området. Det kan bidra
till att statusen på Hässleholmen lyfts.

På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska
centralt på området. En vid Fjärdingskolan och en lite närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av unga
skulle förbättra miljön på hela området.

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

Tunneln vid Fjärdingskolan skulle kunna klädas med
teckningar från skolelever. Exempelvis något liknande
som finns i Borås vänortsstad Vejle. Där finns ett valv
där väggarna klätts med barnteckningar. Teckningarna
är sammanställda så att de i sig bildar mönster. (Se bilder
från Vejle nedan).

Anne-Marie Ekström (FP)
Patric Cerny (FP)
Bengt Wahlgren (FP)

• Ge Kulturnämnden i uppdrag att genomföra ovan skissade projekt.

Elever från olika skolor, till exempel skolorna i stadsdel
Öster, skulle kunna bidra med teckningar. Genom att
elever från olika skolor deltar kan projektet dessutom bidra
till att barn och unga från olika områden får en ny mötesplats under den tiden projektet pågår. Kanske finns det
möjlighet att söka extern finansiering? Förhoppningsvis
kommer också barnens föräldrar för att titta på teckningarna.
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2013-08-29
Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

Svar på remiss Motion Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och
ungas konst
Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen Rusta upp
tunnlar på Hässleholmen med barn och ungas konst och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna
synpunkter på en motion om att rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn och ungas konst.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig positiv till motionen,
under förutsättning att Kulturnämnden har möjlighet att
administrera och finansiera projektet. Dock bör projektet
omfatta mer än Hässleholmen, det finns motsvarande
tunnlar i flera delar av Borås Stad.
Nämndens yttrande i sin helhet

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna
synpunkter på en motion om att rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn och ungas konst.
Om Kulturnämnden har möjlighet att finansiera och
administrera föreslaget projekt är Stadsdelsnämnden Norr
positiv. Att som föreslås i motionen ta hjälp av skolklasser/ungdomar för att utsmycka gångtunnlar kan få flera
positiva effekter, t ex att barn och ungdomar blir delaktiga
i utformningen av sin närmiljö. Mer attraktiva gångtunnlar kan förhoppningsvis även minska människors känsla av
otrygghet när de passerar tunneln.
Motionen kan också kopplas till flera av målområdena
i Borås Stads vision 2025 exempelvis människor möts i
Borås och vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.
Projektet bör omfatta mer än Hässleholmen, det finns
motsvarande tunnlar i flera delar av Borås. Alternativet är
att göra ett försök med föreslagna tunnlar på Hässleholmen och om verksamheten slår väl ut sprida den vidare till
övriga Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

I förslaget nämns att en projektledare ska anlitas samt
att någon etablerad konstnär ska vägleda ungdomarna.
Detta innebär kostnader som beror på verksamhetens
omfattning. Om verksamheten får önskad effekt kan å
andra sidan saneringskostnaderna när det gäller klotter i
tunnlarna minska.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
I förslaget anges att skolelever/ungdomar ska inbjudas vara
delaktiga i utformningen av tunnlarna. Attraktiva och mer
trygga tunnlar kommer alla invånare till del även barn och
ungdomar.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Stadsdelsnämndens ungdomsråd har inte varit samlat under sommarlovet och har därför inte haft någon möjlighet
att ge sin syn på förslaget och synpunkter har inte samlats
in på annat sätt.
Likabehandling
Stadsdelsnämnden Norr anser att verksamheten inte ska
begränsas till Hässleholmen utan spridas till hela Borås
Stad. Likabehandling och jämställdhetsperspektivet blir
viktigt i genomförandet av projektet.
Omvärldsperspektiv

I motionen visas på motsvarande verksamhet i Borås Stads
vänort Vejle.
Även i Sverige finns flera exempel på liknande projekt,
exempelvis i Vivalla (Örebro) och flera Stockholmsförorter. Tyresö fick 2011 pris av brottsförebyggande rådet för
ett konsttunnelprojekt för ungdomar 12-16 år.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2013-08-26.
Remissinstans

Motionen har inte lämnats vidare på remiss.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Förslaget bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
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2013-08-13

2013-09-12

Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen

Svar på motion: Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barn och ungas
konst

Yttrande över motionen Rusta upp
tunnlar på Hässleholmen med barn
och ungas konst

Tekniska nämndens beslut

Kulturnämndens beslut

Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar
att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i
motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete
i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för
anläggningarna

Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Tekniska nämndens yttrande

Finansieringen bör ske med externa medel från exempelvis
Västra Götalands regionen. Kulturförvaltningen föreslås
undersöka möjligheterna för extern finansiering av projektet.

I rubricerade motion föreslås att väggarna på gång- och
cykeltunnlarna under Åsvägen vid Fjärdingsskolan och
Hässletorg bekläds med teckningar/konst utförda av skolelever/ungdomar inom stadsdelen.
Tekniska förvaltningen har lagt stora resurser på de tre
gång- och cykeltunnlarna under Åsvägen genom åren.
Såväl vad avser lagning av vandaliserade belysningsarmaturer, klottersanering samt borttagning av buskvegetation
för att göra tunnlarna mer ljusa och attraktiva. Detta målmedvetna arbete har gett resultat så att belysningen idag
finns på plats och är i funktion i tunnlarna och klottret
har minskat betydligt.
Utsmyckning av tunnlarna så som motionärerna föreslår
förutsätter ett godkännande från Tekniska förvaltningen.
Ett godkännande beror av vad som avses göras och hur
detta påverkar tunnlarnas konstruktion.
Tekniska nämnden har tidigare gällande graffitiväggar
i offentlig miljö uttryckt att denna typ av utsmyckning
snarare kan bidra till ökat klotter i offentliga miljöer.
Om det genom delaktighet går att få barn och ungdomar
att ta större ansvar för sin närmiljö såsom framhålles i
motionen deltar Tekniska förvaltningen gärna i ett arbete
i detta syfte. Ett genomförande grundar sig på att utformningen och utförandet är godkänt av huvudmannen för
anläggningarna.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M) 		
Gunnar Isackson
Ordförande			Förvaltningschef

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget om
utsmyckning av de två tunnlarna på Hässleholmen, vid
Fjärdingskolan och Hässle torg.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

På Hässleholmen finns två centralt belägna tunnlar – en
vid Fjärdingskolan och en i närheten av Hässle torg.
I motionen föreslås att dessa skulle utsmyckas med konst
av unga, från skolor i stadsdel Öster och från andra äldre
ungdomar i stadsdelen, under ledning av en professionell
konstnär.
En utsmyckning enligt motionen skulle om den sköts på
rätt sätt, med en för uppdraget särskilt skickad konstnär
som ledare, kunna bli mycket lyckad.
För att projektet skulle kunna genomföras krävs en extern
finansiering. Projektet skulle bli såpass kostnadskrävande
att de årligen anslagna medlen för den offentlig utsmyckningen av Borås Stad inte bör bindas upp.
Kulturnämnden föreslår därför att Kulturförvaltningen
undersöker i vad mån en extern finansiering – genom exempelvis Västra Götalandsregionen – är möjlig. Först om
en extern finansiering visar sig genomförbar bör projektet
drivas i mål.
P g a jäv är ordförande Bengt Wahlgren (FP) inte närvarande under behandlingen av ärendet.
Förste vice ordförande Sara Andersson (S) är ordförande
vid behandling och beslutsfattande av ärendet.
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson		
Förste vice ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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2013-09-30

2013-09-26

Från Centrala Pensionärsrådet
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Motion: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas konst

Yttrande över motion – Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och
ungas konst

Centrala pensionärsrådets beslut

Centrala pensionärsrådet har tagit del av motionen rusta
upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas konst.
Vid sammanträdet den 30 augusti 2013 § 42 beslutade
rådet att man tillstyrker motionen.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet

2013-10-01
Från Kommunala Funktionshinderrådet
Till Kommunstyrelsen

Motion: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas konst
Kommunala funktionshinderrådets beslut

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barn och
ungas konst. Vid sammanträdet den 3 september 2013
§ 34 beslutade rådet att bifalla motionen med tillägget att
det bör gälla alla kommunens tunnlar.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
– Rusta upp tunnlarna på Hässleholmen med barns och
ungas konst.
Nämndens yttrande

I motionen beskrivs bekymret med gångtunnlar, de är
oftast inte vackra och inbjuder inte till att användas för
det de är till för. Dålig belysning, buskage som skymmer sikten med mera skapar dessutom en otrygghet. En
förbättring av miljön skulle vara positivt för alla.
I rubricerad motion föreslås konkreta åtgärder för att rusta
upp två gångtunnlar på Hässleholmen.
Motionärerna föreslår bland annat att elever/ungdomar
kan vara delaktiga och att deras kreativitet och skaparlust
blir synlig. Elevernas arbete föreslås genomföras tillsammans med en konstnärlig ledare som får i uppdrag att
skapa en konstnärlig utsmyckning i gångtunnlarna samtidigt som eleverna får kunskap om hur man kan utsmycka
offentliga miljöer.
Frågan om utsmyckning av gångtunnlarna på Hässleholmen har diskuterats genom åren i olika sammanhang,
senast 2010, och vissa upprustningsåtgärder har också
genomförts.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på förslaget och ser
med förhoppning att ett projekt med konstnärlig utsmyckning av gångtunnlarna på Hässleholmen ska kunna
genomföras. Att ta hjälp av barn och unga genom att göra
dem delaktiga bidrar till att man är mer rädd om sitt område och känner stolthet över vad som åstadkommits.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att Kulturnämnden
söker de tillstånd som behövs från tunnelägaren samt att
projektet bekostas i sin helhet av Kulturnämnden.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
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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 lämnat ett eget svar enligt bilaga.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten
Rita Johansson
Ordförande
Stadsdelschef

2013-09-13
Från Ungdomsrådet Öster

Svar på remiss: Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barns och ungas
konst
Lokala grupper (elevråden på Bodaskolan åk 1-6 och åk
7-9, elevrådet på Fjärdingskolan samt ungdomar på Hässlehus fritidsgård) har genom Ungdomsrådet i Stadsdelsförvaltningen Öster fått möjlighet att ta del av remissen;
Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas
konst. Följande svar har lämnats:
Bodaskolan (åk 7-9)

• Viktigt med mer belysning!
• En bra idé med konst från ungdomar.
• Bra idé, och man ska hyra en utbildad konstnär. Få mer
engagerade ungdomar!
• Fråga; hur ska man få kvaliteten att hålla?
• Vi tycker inte att man ska göra något, för det blir förstört så småningom.
• Vore coolt med graffiti och bilder på kändisar.
• Förslag; använda graffiti i båda tunnlarna.
• Förslag; utforma/visa Hässleholmens historia på en
tidslinje genom tunnlarna.
• Tänkbara positiva effekter; lockar ev till sig fler besökare, ljusare, gladare stämning.
• Tänkbara negativa effekter; onödigt, teckningarna kan
förstöras (t ex med klotter).
Fjärdingskolan

• Förslaget om tunnlarna har varit uppe innan och då
skulle en konstnär smycka dem, vilket eleverna tyckte
sådär om. Nu när/om eleverna själva får vara med i
processen blev de väldigt entusiastiska!
• Många var oroliga för att deras teckningar skulle rivas
ner direkt och de ville ha reda på hur teckningar eller
liknande skulle sättas upp (plexiglas?).
• Förslag om att få rita fritt från ett tema, t ex. barnens
rättigheter, skola, fritid.
• Elevrådet vill sedan ha en form utav tävling/röstning
där ett visst antal alster får pryda tunneln.

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
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2013-08-06
Från Stadsdelsförvaltningen Väster
Till Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Yttrande över motion: Rusta upp tunnlar
på Hässleholmen med barns och ungas
konst
Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Motionen ”Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barns och ungas konst” tillstyrks.
2. Upprättat yttrande godkänns och sänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Att barn och ungdomar medverkar i utformandet av närmiljön är en viktig förutsättning för att skapa engagemang
och delaktighet. Detta är ett sätt att ta barn och unga på
allvar och skapar förhoppningsvis förutsättning för fortsatt
intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Att redan i
unga år få visa upp sitt skapande uppmuntrar till kreativitet och intresse för konst. Att använda sig av professionella
konstnärer ger en ökad kunskap om olika konstformer.
Motionärerna föreslår att uppdraget för ”projektet” ska ges
till Kulturnämnden. Stadsdel Väster vill lyfta fram vikten
av att den här typen av aktiviteter måste ske i samverkan med de berörda nämnderna Det är också viktigt att
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydliggörs innan
arbetet startar.

Yttrandet i sin helhet

Stadsdelsnämnden Väster har getts tillfälle att yttra sig
över en motion från Folkpartiet ”Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barns och ungas konst ”. Yttrandet
från Stadsdel Väster ges utifrån ett mer generellt Borås
Stad-perspektiv.
Motionärerna lyfter fram att det finns platser i vår stad
som exempelvis tunnlar som skulle behöva snyggas till.
Förslaget är att professionella konstnärer i samarbete med
barn och unga från stadsdelen arbetar med att försköna
de offentliga platserna i närmiljön. Man lyfter fram Borås
vänortsstad Vejle som ett gott exempel.
Att barn och ungdomar medverkar i utformandet av närmiljön är en viktig förutsättning för att skapa engagemang
och delaktighet. Detta är ett sätt att ta barn och unga på
allvar och skapar förhoppningsvis förutsättning för fortsatt
intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Att redan i
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unga år få visa upp sitt skapande uppmuntrar till kreativitet och intresse för konst. Att använda sig av professionella
konstnärer ger en ökad kunskap om olika konstformer.
Motionärerna föreslår att uppdraget för ”projektet” ska ges
till Kulturnämnden. Stadsdel Väster vill lyfta fram vikten
av att den här typen av aktiviteter måste ske i samverkan
med de berörda nämnderna. I motionärernas förslag kan
exempelvis även Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden
vara viktiga samarbetspartner till Kulturnämnden. Det är
också viktigt att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer
tydliggörs innan arbetet startar.

Samverkan

Ungdomsrådet Västers synpunkter:
Sammanfattningsvis kan vi säga att Ungdomsrådet
Stadsdel Väster är positiva till motionen. I stort sett är vi
överens om att det är bra och ger ökad trivsel på området
med mer färg. Upplägget med att låta både yngre och ungdomar vara med och skapa konsten är viktigt och bra. Det
är också så att liknande saker behöver hända på fler platser
runtom i Borås. Det går att ha andra upplägg och konstformer på olika platser men det är bra att unga är med och
påverkar hur det ska se ut och skapar konsten.
Tankar om motionen från enskilda ungdomar:
”Det kan nog funka. Det är bra att det blir mer färg. Ju
mer färg desto bättre. Att ungdomar får var med och
bestämma är viktigt.”
”Det verkar bra. Det har gjorts en tavla på Kristineberg
vid tennisbanan och det blev fint. Man trivs bättre när det
är färg och fint. Det är bra att ungdomar får vara med och
göra det. De som är med får någonting bra att göra. Det
är bra att kommunen vill att unga är med. Vi lär känna
varandra mer när vi gör sådana saker.”
”Det är bra och positivt. Det finns väldigt många obehagliga tunnlar i Borås. Det behövs mer på fler ställen. Vi
skulle vilja vara med. Graffiti och porträtt på idoler och
fotbollsspelare kan man ha också.”
”Det är bra men man borde satsa pengar på viktigare
saker. Jag vet inte exakt vad just nu men det känns som att
det finns andra saker att satsa på först.”
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Malin Aronsson
Stadsdelschef
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Från Stadsdelsnämnden Väster

2013-09-30

Protokollsutdrag 2013-09-23

Från Ungdomsrådet
Till Kommunstyrelsen

§ 88
Yttrande över motion: Rusta upp tunnlar
på Hässleholmen med barns och ungas
konst
Att barn och ungdomar medverkar i utformandet av närmiljön är en viktig förutsättning för att skapa engagemang
och delaktighet. Detta är ett sätt att ta barn och unga på
allvar och skapar förhoppningsvis förutsättning för fortsatt
intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Att redan i
unga år få visa upp sitt skapande uppmuntrar till kreativitet och intresse för konst. Att använda sig av professionella
konstnärer ger en ökad kunskap om olika konstformer.
Motionärerna föreslår att uppdraget för ”projektet” ska ges
till Kulturnämnden. Stadsdel Väster vill lyfta fram vikten
av att den här typen av aktiviteter måste ske i samverkan med de berörda nämnderna Det är också viktigt att
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer tydliggörs innan
arbetet startar.
Beslut

Stadsdelsnämnden Väster beslutat:
1.	Motionen ”Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barns och ungas konst” tillstyrks.
2.	Upprättat yttrande godkänns och sänds till Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson

Remiss: Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns och ungas konst
Ungdomsrådets beslut

Ungdomsrådet anser att en upprustning av tunnlarna på
Hässlehomen skulle göra stor skillnad för utemiljön på
stadsdelen. Några av ledamöterna har sett tunnlarna själva
och håller med motionären om att de är i mycket dåligt
skick.
Tunnlarna är mörka, skräpiga och skapar en känsla av
otrygghet. Ungdomsrådet anser att det skulle bli en stor
skillnad om man pryder tunnlarna med konst. Om barn
och unga är delaktiga i att utforma konsten leder det också
till en ansvarskänsla, man vill inte förstöra något man har
varit med och skapat själv.
Ungdomsrådet tycker det är en mycket bra ide att använda en professionell konstnär i arbetet. Några av ledamöterna föreslår också att kosten kan återspegla stadsdelens
historia, det ska vara något som är typiskt för Hässleholmen och något alla boende kan känna sig stolta över.
Ungdomsrådet föreslår även att en av tunnlarna skulle
kunna prydas av grafittimålningar, ungdomar som är
intresserade av att måla graffiti skulle kunna göra väggen.
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.
Ungdomsrådet anser att en upprustning av tunnlarna på
Hässlehomen skulle göra stor skillnad för utemiljön på
stadsdelen. Några av ledamöterna har sett tunnlarna själva
och håller med motionären om att de är i mycket dåligt
skick.
Tunnlarna är mörka, skräpiga och skapar en känsla av
otrygghet. Ungdomsrådet anser att det skulle bli en stor
skillnad om man pryder tunnlarna med konst. Om barn
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och unga är delaktiga i att utforma konsten leder det också
till en ansvarskänsla, man vill inte förstöra något man
har varit med och skapat själv. Ungdomsrådet lyfter också
att det är viktigt att man tänker sig någon typ av hållbar
konst, det ska vara något som finns kvar länge.
Ungdomsrådet tycker det är en mycket bra idé att använda en professionell konstnär i arbetet. Några av ledamöterna föreslår också att kosten kan återspegla stadsdelens
historia, det ska vara något som är typiskt för Hässleholmen och något alla boende kan känna sig stolta över.
Ungdomsrådet föreslår även att en av tunnlarna skulle
kunna prydas av grafittimålningar, ungdomar som är
intresserade av att måla graffiti skulle kunna göra väggen.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Karlsson Sakiba Ekic
Ordförande
Ungdomsstrateg

B 124

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Februari 2014

Nr 20
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till
Lena Palmén (S); Stölder i hemmet sker varje dag hos
en svensk åldring
Till Kommunfullmäktige
2014-01-08

Det finns också riktlinjer för hantering av privata medel
för vårdtagare i ordinärt boende inom äldreomsorgen,
socialpsykiatrin samt personliga assistenter i Borås Stad.

Annette Carlson har ställt en interpellation med tre frågor
angående att stölder i hemmet sker varje dag hos en svensk
åldring.

Tycker du att nuvarande rutiner är tillräckliga?

Borås ligger fortsatt lågt vad gäller våldsbrott och stölder.
Det visar 2013 års öppna jämförelser när det gäller trygghet och säkerhet från förbundet Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Borås har färre anmälda sådana brott än
man kunde vänta, enligt förbundets statistiska modell.
För att leva ett gott liv är det viktigt för äldre att känna
trygghet, därför måste vi hela tiden arbeta med dessa frågor. Det kan handla om tillgänglighet, den äldres fysiska
närmiljö, ex god belysning. Det kan också handla om
trygghet i det egna boendet, idag finns olika tekniklösningar men trygghet kan också handla om att bli meddelad om tiden för hemtjänstinsatsen ändras eller att känna
till personalförändringar.

Vilka rutiner finns för besök hos
hemtjänstpersonal?

Det finns upprättade rutiner för hur personal i hemtjänsten ska registrera och agera vid olika insatser. Alla ska ha
ID-kort med foto som bekräftar att man kommer från
Borås Stad.
I upphandlingsunderlaget LOV krävs att personal från
externa utförare ska kunna legitimera sig när man ska
utföra insatser.

Jag tycker att nuvarande rutiner är tillräckliga men vi
måste hela tiden revidera dessa till de aktuella situationerna, just nu pågår ett införande av nyckelfria lås inom
hemtjänsten som kvalitetssäkrar ytterligare men också
ställer krav på nya rutiner. Det är viktigt att medarbetare
har ett säkerhetstänk och är införstådda med rutinerna
som finns och följer dessa i vardagen. Här har naturligtvis
chefen ett stort ansvar.
Trots att vi har rutiner så inträffar det olagliga incidenter
hos våra äldre, i dessa fall har vi anmälningsskyldighet
och utreder enligt rutin för detta och vid behov gör en
polisanmälan.

Finner du anledning att se över nuvarande
rutiner, och i så fall när ska översynen vara
klar?

Stadsdelsförvaltningen Öster har just påbörjat ett arbete
med att revidera riktlinjerna för privata medel från 2008.
Arbetet kommer att vara klart under 2014.
Lena Palmén
Kommunalråd

Kommunfullmäktige har fattat beslut om privata medel
Det finns riktlinjer för hantering av vårdtagarens privata
medel i särskilt boende samt korttidsvård inom äldreomsorgen i Borås Stad.
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2013-05-23
Kommunfullmäktige

Interpellation ställd till
kommunalråd Lena Palmén
”Stölder i hemmet sker varje dag hos en svensk åldring”,
det är rubriken som slår mot oss i Borås Tidning den
22/5. På samma uppslag läser vi om en kvinna i Borås,
som öppnade sin dörr för någon som hon trodde var från
hemtjänsten.
Innehållet i BT:s artiklar väcker ett antal frågor
• Vilka rutiner finns för besök från hemtjänstpersonal?
• Tycker du att de nuvarande rutinerna är tillräckliga?
• Finner du anledning att se över nuvarande rutiner, och i
så fall när ska översynen vara klar?
För allianspartierna Annette Carlson (M)
2013-05-23
För allianspartierna
Annette Carlson (M)
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